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CAPÍTOL XI 
 

JURISDICCIÓ 
 
 

ARTICLE 66. ADMINISTRATIVA 

 
Sense perjudici de les competències legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o 
organisme públic, correspon a l'Ajuntament de Mataró la incoació i la instrucció dels 
expedients sancionadors, per incompliment del present Reglament, tant per part dels 
abonats com per part d'AMSA, amb subjecció al procediment sancionador del capítol II 
del Títol IX de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. 
 
 
 

CAPÍTOL XII 
 

RÈGIM JURÍDIC APLICABLE EN SITUACIÓ D'EXCEPCIONALITAT O 
D'EMERGÈNCIA DE  SEQUERA 

 
 

ARTICLE 67. ÀMBIT TEMPORAL D´APLICACIÓ   

 
El present títol s’aplicarà en aquells períodes d’excepció i/o d’emergència declarats per la 
normativa de la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, per tal de reduir la utilització dels 
recursos hídrics. 
 
Conforme  s'apliquen les mesures establertes en aquest títol restaran en suspens totes 
aquelles prescripcions contemplades en el reglament, així com les clàusules dels 
contractes de subministraments que s'oposin a l'establert en aquelles.  
 
 

ARTICLE 68. ÒRGANS COMPETENTS 

 
Correspon a l’Ajuntament de Mataró adoptar les mesures excepcionals contemplades en 
l'article 69 d'aquest Reglament, així com d'altres que puguin sorgir,  i entre elles les 
previstes en el Pla de Contingència, orientades a gestionar convenientment el 
subministrament domiciliari d’aigua potable al municipi de Mataró, d’acord amb les 
prioritats que preveu l’article 25 d’aquest mateix Reglament. 
 
També correspon a l’Ajuntament de Mataró adoptar les mesures extraordinàries que 
puguin afectar a la regularitat del subministrament establertes en l'article 26 del present 
reglament. 
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ARTICLE 69. PROHIBICIÓ I RESTRICCIONS D´ÚS D´AIGUA POTABLE 

 
En compliment de les prescripcions que pugui dictar l’Administració competent en 
matèria de recursos hídrics i en exercici de les competències en matèria de distribució 
domiciliaria d'aigua apta pel consum humà, es podrà acordar, en els períodes declarats 
d’excepcionalitat i d'emergència aquelles mesures adreçades a assegurar l'estalvi 
d'aigua i l'ús racional següents: 
 

a) Fixar un límit o prohibir l'ús d’aigua potable per a reg de jardins, prats, horts, 
zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat. 

 
b) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua potable per neteja de vials, carrers, sendes i 

voreres, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions 
higièniques i sanitàries adients.  

 
c) Fixar un límit o prohibir l'ús d'aigua potable per l’emplenament de piscines, 

estanys i fonts, privades o públiques. 
d) Regular, delimitar o prohibir l’ús d'aigua potable per les fonts que no disposin 

d’elements automàtics de tancament.  
 
e) Prohibir l'ús d'aigua potable pel rentat de tota mena de vehicles exceptuant 

l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat. 
 

f) Establir objectius d’estalvi en el consum, en funció dels límits percentuals d’estalvi 
que es determinin per l’Administració competent. L'incompliment d’aquests 
objectius tindran la consideració de consum excessius. 

 
g) Qualsevol altre ús de l’aigua potable no previst en aquest article i que 

l’Administració competent determini la seva prohibició o limitació. 
 
En situació d'emergència a més a més de les mesures establertes anteriorment també es 
podran adoptar les següents: 
 

a) Establir restriccions temporals per al consum humà, industrial i comercial, així 
com d'interrupció dels subministrament durant les franges horàries que es 
determinin en funció dels escenaris que l’Administració competent estableixi. 
L’adopció d’aquesta mesura implicarà automàticament l’autorització a AMSA, per 
a executar aquelles maniobres en les xarxes que siguin necessàries. A aquests 
efectes, AMSA haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament de Mataró, totes 
les actuacions desenvolupades en relació amb aquesta mesura.  

 
b) Qualsevol altra no prevista en aquest apartat i que l’Administració competent 

determini la seva prohibició o limitació. 
 
Pel que fa els subministraments crítics s'estarà a allò disposat en els Plans de 
Contingència aprovats per l’Ajuntament de Mataró i revisats per l'Agència Catalana de 
l'Aigua.  
 
En tractar-se de situacions excepcionals en escenaris d’emergència per manca d’aigua, 
derivades de l’aplicació de l’article 31.2.c del Decret Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, 
de legislació en matèria d’aigües a Catalunya, i article 58 del Real Decret Legislatiu 
1/2001 de 20 de juliol, pel què s’aprova el Text Refós d’aigües estatal, les mesures 
indicades en aquesta norma, pel seu caràcter general i pel seu caràcter excepcional per 
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la causa que les provoca, no donen lloc a indemnització per part dels afectats de les 
indicades mesures. 
 
 

ARTICLE 70. OBLIGACIONS PER PART D´AMSA 

  
AMSA restarà obligada a informar els usuaris pels mitjans de comunicació de major 
difusió, tant audiovisuals com de la premsa escrita, i tan clarament com sigui possible les 
restriccions, així com de la resta de mesures que caldrà implantar, d’acord amb les 
Instruccions que a l’efecte li seran donades per  l’Ajuntament de Mataró. 
 
AMSA, restarà obligada a prestar la col·laboració necessària  a les autoritats i al personal 
municipal, a l’objecte de permetre el compliment de les disposicions d’aquesta norma.  
 
 

ARTICLE 71.  INFRACCIONS 
 
Es consideraran infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri el que 
disposa l’article 69 d’aquest reglament. 
 
Les infraccions es consideraran molt greus, greus i lleus. La graduació de les infraccions 
va en funció de l'aigua que s'utilitza, mesurada en funció de la superfície on s'utilitza, així 
com en la reincidència del fet objecte d'infracció: 
  

1) Tindran la consideració d’infraccions lleus, les accions o omissions que 
infringeixen qualsevol dels apartats de l’article 69, quan s’hagin acordat la   
limitació o la prohibició en l’ús d’aigua potable per aquestes activitats. 
Específicament es contemplen com infraccions lleus les accions següents: 

 
a. Rentar vehicles i regar o aigualejar vials carrers i voreres. 
 
b. Regar jardins d'una superfície inferior a 1.000 metres quadrats. 

 
c. Omplir piscines d’una superfície màxima de 72 metres quadrats. 

 
d. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a usos domèstics.  

 
e. El consum excessiu d’aigua en cas d’estar limitat per a usos diferents al 

domèstic, sempre que no sobrepassi un 10% del límit fixat. 
 

2) Tindran la consideració d’infraccions greus, les accions u omissions que 
infringeixen qualsevol dels apartats de l’article 69, quan s’hagin acordat la 
limitació o prohibició en l’ús d’aigua potable per aquestes activitats. 
Específicament es contemplen com infracció greu les accions següents: 
 

a. Regar jardins d'una superfície entre 1.000 metres quadrats  i  3.000 
metres quadrats. 

 
b. Omplir piscines d’una superfície entre 72 metres quadrats i 300 metres 

quadrats. 
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c. El consum excessiu d’aigua en cas d’estar limitat per a usos diferents al 

domèstic, sempre que s'excedeixi   entre un 10% i un 25% del límit fixat. 
 

d. La reincidència per haver comès en el termini d'un mes una actuació 
sancionada com a lleu per resolució ferma. 

 
3) Tindran la consideració d’infraccions molt greus les accions u omissions que 

infringeixen qualsevol dels apartats de l’article 69, quan s’hagi acordat la 
prohibició o la limitació de l’ús d’aigua potable per aquestes activitats: 

 
a. Regar jardins d'una superfície superior a 3.000 metres quadrats. 

 
b. Omplir piscines d’una superfície superior a 300 metres quadrats. 

 
c. El consum excessiu d’aigua en cas d’estar limitat per a usos diferents al 

domèstic, sempre que s'excedeixi   del 25% del límit fixat. 
 

d. L’obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi l’Ajuntament 
de Mataró, o l’empresa subministradora AMSA. 

 
 

e. La reincidència per haver comès en el termini d'un mes una actuació 
sancionada com a greu per resolució ferma. 

 
 

ARTICLE 72. SANCIONS 

 
Les infraccions previstes a l’article anterior seran sancionades,  conforme als límits 
establerts en l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril  de bases de règim local en la 
seva versió donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre amb les multes següents:   
 

a. Infraccions lleus: fins a  750  euros      
 
b. Infraccions greu: fins a 1.500 euros 
 
c. Infracció molt greu: fins a 3.000 euros 

 
 

ARTICLE 73. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 

 

Sense perjudici que les  sancions es graduaran  d’acord amb la gravetat del fet constitutiu 
de la infracció, dels perjudicis produïts, de les circumstàncies del responsable, de la 
repercussió de la prohibició infringida, de la situació de greuge comparatiu respecte a altres 
usuaris de l'abastament, del benefici obtingut, de l’existència d’intencionalitat i de la 
reincidència quan hagi estat declarat així en una resolució expressa, es fixa en concret la 
següent graduació: 
 

a) Pel que fa al rentat de cotxes i al reg o aigualejat de vials carrers o voreres,  es 
qualifica com infracció lleu i s'estableix una sanció de 30 euros. 
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b) Pel que fa a la utilització d'aigua potable per omplir piscines: 

• Piscina  inferior a 72 metres quadrats,   es qualifica com infracció lleu 
i és sancionable amb multa  de fins a 750 euros.  

 

• Piscina entre 72 metres quadrats i 300 metres quadrats, es qualifica 
com infracció greu sancionable amb multa de fins a 1.500 euros. 

 

• Piscina de més de 300 metres quadrats es qualifica com infracció 
molt greu sancionable amb multa de fins a 3.000 euros. 

 
c) Pel que fa als jardins privats: 
 

• Reg de jardins amb una superfície inferior a 250 metres quadrats, es 
qualifica d'infracció lleu i és sancionable amb multa de fins a 50 
euros. 

 

• Reg de jardí entre 250 i 1.000 metres quadrats, es qualifica 
d'infracció lleu i és sancionable amb multa de fins a 750 euros. 

 

• Reg de jardí entre 1.001 i 3.000 metres quadrats, es qualifica 
d'infracció greu i és sancionable amb multa de finsa 1.500 euros. 

 
 

• Reg de jardí de mes de 3.000 metres quadrats es qualifica d'infracció 
molt greu i és sancionable amb multa de fins a 3.000 euros. 

 
Per la graduació de la sanció i dins de cada infracció s'estarà, entre altres elements 
esmentats, a la superfície regada o a la superfície i volum de la piscina omplerta, o al 
consum d’excés realitzat.  
 
En qualsevol cas es considerarà circumstància atenuant l'adopció per part de l'infractor de 
mesures immediates correctores de la infracció.  
 
En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable 
que el compliment de les normes infringides d’acord amb l’establert en l’article 131.2 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
 

ARTICLE 74. DENÚNCIES 

 
Les denuncies que es formulin a l’Ajuntament de Mataró donaran lloc a què aquest obri 
les diligències corresponents, amb la finalitat de que comprovin els fets denunciats i en el 
seu cas, quan escaigui, incoï l'expedient sancionador.  
 
En el supòsit de denúncies formulades pels particulars, aquests hauran de facilitar  totes 
les dades necessàries per la comprovació per part del personal d'inspecció municipal 
dels fets denunciats. 
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ARTICLE 75.  PERSONES RESPONSABLES  

 

Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que per acció u 
omissió executin els fets constitutius de la infracció, encara que sigui a títol de simple 
inobservança, i en concret les següents persones: 
 

a) El titular del contracte de subministrament, o en el seu cas l'usuari de 
l'abastament. 

 
b) La persona o persones que manipulen els elements d'abastament amb la finalitat 

d'eludir el compliment de les mesures contra la sequera establertes en el present 
Reglament. 

 
 

ARTICLE 76.- PROCEDIMENT SANCIONADOR 

 
Per tal de donar efectivitat al compliment a les ordres, procediments urgents i específics 
que puguin afectar les condicions de prestació del servei, correspon a l’Ajuntament de 
Mataró la potestat sancionadora, amb subjecció al procediment sancionador previst a la 
llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  
 
No obstant això, i per al cas de les infraccions establertes en aquesta disposició 
transitòria Sisena, l’Ajuntament de Mataró, en funció també de  la seva potestat de policia 
administrativa d'activitats, procedirà a la inspecció, incoació i tramitació de l'expedient 
administratiu sancionador, el qual una vegada instruït i amb la proposta de sanció serà 
traslladat,per a la seva resolució. L'òrgan competent per la resolució dels expedients 
sancionadors i la imposició de multes i de mesures aparellades a les sancions, serà 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró,o persona a qui delegui. 
  
El control i vigilància del compliment de les previsions d’aquesta norma serà realitzada 
per inspectors o policia local de l’Ajuntament de Mataró, i personal de l’entitat gestora del 
subministrament  AMSA. 
 
Contra la resolució de l’Alcalde o de la persona en què s’hagi delegat, que posa fi a la via 
administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha 
dictat la resolució en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la recepció de la 
notificació, el qual es podrà entendre desestimat per resolució presumpta transcorregut 
un mes des de la seva interposició si no s’ha dictat la resolució. 
 
Tanmateix i sense necessitat del recurs previ de reposició, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de la resolució 
sancionadora, es podrà  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats 
Contenciosos Administratius de Barcelona. Tot això sense perjudici de la interposició de 
qualsevol altre recurs que considerin oportú en la defensa dels seus interessos. 
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ARTICLE 77.  ALTRES MESURES EN CAS D´INFRACCIÓ 

 
Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, es poden adoptar les 
següents mesures: 
 

a) En el supòsit de detectar consums d'aigua que durant un període d'un mes 
incompleixen els objectius d'estalvi que en cada moment s'hagin establert, 
qualificats d'excessius, es podrà ordenar la instal·lació a costa de l'usuari de 
dispositius limitadors del cabal subministrat. 

 
b) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions molt greus, es podrà 

accedir a la suspensió del subministrament, una vegada comprovada la infracció 
en el corresponent expedient sancionador.   

 
c) Les normes contemplades en els paràgrafs anteriors seran igualment aplicades 

als supòsits que, tot i complir els objectius d'estalvi establerts, el consum superi 
en un 25% al consum estàndard per persona i dia que s'hagi determinat. 

 
d) A l'objecte de poder realitzar un millor control i seguiment dels objectius d'estalvi 

en el consum regulat en aquest reglament, es podrà ordenar a la  companyia  
subministradora la reducció dels períodes de lectura i facturació. 

 
 

ARTICLE 78. MESURES CAUTELARS 

 
Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades 
activitats contràries al establert i en el si del corresponent procediment, es podran 
adoptar les mesures següents: 
 

a) ordenar la limitació del subministrament mitjançant la instal·lació a costa de 
l'usuari de dispositius limitadors del cabal subministrat o mitjançant la interrupció 
durant determinades franges horàries. 

 
b) ordenar la suspensió del subministrament. 
c) o qualsevol altra encaminada a assegurar la sanció. 

 
 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
PRIMERA. URBANITZACIONS 
 
Les particularitats que es donen en l'abastament d'aigua a les urbanitzacions existents 
fora del nucli urbà, conseqüència de l'especial volum d'aigua destinada a reg i emplenat 
de piscines, així com per l'insuficient capacitat de les seves instal.lacions per mantenir el 
subministrament directe en els moments de puntes de consum, fan necessari de regular 
amb caràcter excepcional el subministrament a les parcel.les situades en aquestes 
urbanitzacions, a les que s'aplicaran les següents disposicions: 
 

1. El diàmetre del comptador a instal.lar serà com a màxim de 13 mm. 
 


