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CAPÍTOL  1  -  ÀMBIT 
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ART. 1- La present ordenança té per objecte regular l’ús de la xarxa municipal de clavegueram i 

instal·lacions complementàries;  fixant les prescripcions a què han de sotmetre’s, tant pel que fa a 

obra civil com en matèria d’abocaments, els usuaris actuals i futurs de les mateixes. 

ART.2- L’ordenança és d’estricte compliment en: 

2.1- L’actual xarxa municipal de clavegueram, entenent-se per tal aquella quina explotació 

correspon al municipi. 

2.2- Tota ampliació de la xarxa municipal existent, bé sigui de nova planta o mitjançant assumpció 

de noves responsabilitats, tant per acord del consistori com per traspàs dels particulars.  

2.3- En las xarxes de clavegueram no incloses  en els apartats anteriors, també serà d’aplicació 

aquesta ordenança.  
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CAPÍTOL  2  - DEFINICIONS 
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ART.3- Administració: Ha d’entendre’s per tal a l’ens jurídic responsable de les instal·lacions 

públiques a les què es refereix l’ordenança i a tota aquella persona o persones degudament 

autoritzades en las qui l’ens delegui. 

ART.4- Aigües residuals: Són les aigües usades que procedents de vivendes i instal·lacions 

comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques són admeses en les instal·lacions 

públiques de sanejament. 

ART.5- Aigües residuals domèstiques: Estan formades pels rebuigs líquids procedents de la 

preparació, cocció o manipulació d’aliments, així com per excrements humans o materials similars 

produïts en les instal·lacions sanitàries de les explicitades en el paràgraf anterior. 

ART.6- Aigües residuals industrials: Són les procedents de les instal·lacions ja esmentades i que són 

degudes als processos propis de l’activitat de l’establiment comportant la presència de rebuigs  

conseqüència dels mateixos y, en general, diferents dels esmentats en l’anterior definició. 

ART.7- Aigües residuals pluvials: Són les produïdes simultània o immediatament a continuació de 

qualsevol forma de precipitació natural i com resultat de la mateixa. 

ART.8- Aigües residuals no contaminades: Són les que no tenen qualsevol dels contaminants 

limitats o prohibits l’abocament de les quals, cas d’ésser admès en les instal·lacions públiques de 

sanejament, no comporta pertorbacions en el seu bon funcionament. 

ART.9- Clavegueró: És aquell conducte subterrani que col·locat transversalment a la via pública 

serveix per a conduir les aigües residuals i en el seu cas les pluvials des de qualsevol tipus d’edifici o 

finca a la xarxa de clavegueram o a un clavegueró longitudinal.  

ART.10- Clavegueró longitudinal: És aquell clavegueró que en tot o en part discorre al llarg de la via 

pública, la qual cosa li permet admetre les escomeses dels claveguerons de les finques del 

recorregut. 

ART.11- Claveguera pública: S’entén per tal, tot conducte d’aigües residuals construït o acceptat pel 

municipi per al servei general de la població, el manteniment i la conservació del qual són realitzats 

per ell. 

ART.12- Classificació de l’usuari: És la que correspon al mateix segons la seva activitat i d’acord amb 

les normes de l’ Institut Nacional d’Estadística ( Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques). 

ART.13- Contaminant compatible: És tot aquell contaminant capaç d’esser rebut en les 

Instal·lacions Públiques de Sanejament i en especial en la corresponent estació depuradora sense 

produir pertorbacions ni avaries. 

ART.14- Contaminant Incompatible: És aquell element físic, químic o biològic que d’acord amb allò 

que s’esmenta en l’article anterior no pot ésser acceptat en les instal·lacions públiques de 

sanejament. 

 



 
 
 

Página 7 de 34 
 

ART.15- Demanda Bioquímica d’oxigen: És la quantitat d’oxigen consumit en l’oxidació bioquímica 

de la matèria orgànica continguda en l’aigua. Es determina per un procediment d’anàlisis 

normalitzat en un període de cinc dies (5). S’expressa en mgr. d’oxigen emprat per litre d’aigua 

estudiada. Es representa: BDO 5. 

ART.16- Demanda química d’oxigen: És una mesura de la capacitat de consum d’oxigen d’una aigua 

a causa de la matèria orgànica i inorgànica present en la mateixa. La seva determinació es realitza 

mitjançant un assaig normalitzat en el que es mesura el consum d’un oxidant químic expressant-se 

el resultat en mil·ligrams d’oxigenat equivalent per litre d’aigua estudiada. Al no diferenciar entre la 

matèria orgànica biodegradable (inestable) i la no biodegradable (estable) no sempre és 

correlacionable amb la DBO5 definida anteriorment. Es representa per  DQO. 

ART.17- Estació depuradora d’aigües residuals: És el conjunt d’estructures, mecanismes i 

instal·lacions en general que permeten el tractament de les aigües residuals i els fangs. 

ART.18-  Flotants: Són les substàncies de menys densitat que l’aigua com olis, grasses, sèus, ceres o 

materials anàlegs, la separació física de les quals per gravetat de les aigües residuals, és factible 

amb el tractament adequat. 

ART.19- Embornal: Instal·lació composta de boca, pou de caiguda i conducció fins la claveguera 

destinada a recollir i transportar a la xarxa les aigües superficials d’escorrentia de la via pública. 

ART.20- Instal·lacions públiques de sanejament: Són el conjunt d’estructures, mecanismes, 

operacions i processos que permetin recollir, transportar i tractar les aigües residuals i els seus 

fangs incloent també els equips necessaris per la seva eliminació, recuperació o reciclatge.  

ART.21- pH: És el logaritme amb signe canviat de la concentració d’ions d’hidrogen en l’aigua 

estudiada i mesura la seva acidesa o basicitat. 

ART.22- Persona: Qualsevol individu, empresa, companyia, associació, corporació o grup amb 

entitat legal. 

ART.23- Pretractament: És l’aplicació d’operacions o processos físics, químics i/o biològics a una 

aigua residual per a reduir la quantitat de polucionants o alterar la naturalesa química i/o les 

propietats d’alguns d’ells abans d’abocar a les Instal·lacions Públiques de Sanejament. 

ART.24- Xarxa de clavegueram: Conjunt de conductes i instal·lacions en el subsòl que serveixen per 

a l’evacuació de les aigües residuals i/o pluvials.  

ART.25- Xarxa de clavegueram d’aigües pluvials: Conjunt de conductes i instal·lacions en el subsòl 

que serveixen per a l’evacuació de les aigües pluvials o les definides en l’article 8 del present capítol 

com aigües no contaminades. 

ART.26- Xarxa de clavegueram d’aigües residuals: Conjunt de conductes i instal·lacions en el subsòl 

que serveixen per l’evacuació d’aigües residuals de qualsevol tipus i en forma exclusiva. 

ART.27- Sòlids ràpidament sedimentables:  Vénen mesurats  pel sediment expressat en ml/l que 

una mostra d’un litre estudiada diposita en el fons d’un con Imhoff durant un període de 15 minuts. 
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ART.28- Sòlids en suspensió: Són totes aquelles matèries flotants o en suspensió, contingudes en 

l’aigua o líquid estudiat i que són separades d’ells mitjançant un procés de laboratori estandaritzat. 

Es representa abreujadament S.S. i s’expressa en mgr/l. 

ART.29- Usuari: Aquella persona (Article 22) que descarregui o provoqui abocament d’aigües 

residuals a les instal·lacions públiques de sanejament. 

ART.30- Usuari industrial important: Tot usuari industrial de les instal·lacions públiques de 

sanejament el cabdal del qual ultrapassi els 100m3/dia i de l’1% de la cabuda diària de l’estació 

depuradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Página 9 de 34 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL  3  - CLAVEGUERAM I ABOCAMENTS 
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3.1 – NORMES GENERALS. 

ART.31- Tots els edificis, tant de vivendes com industrials hauran de satisfer les disposicions de la 

present ordenança. 

ART.32- Totes les instal·lacions, tant existents com futures, hauran de connectar a la xarxa de 

clavegueram a través de la corresponent connexió. 

No s’admetran abocaments a cel obert ni eliminació dels mateixos per injecció al subsòl. 

En casos excepcionals es podran autoritzar abocaments a lleres públiques, o altres sistemes 

d’eliminació dels mateixos, ajustant-se en aquest cas a allò que estableix la llei d’aigües i 

disposicions complementàries i qualsevol altre tipus de legislació reguladora. 

ART.33- L’Ajuntament a petició dels interessats que hauran de presentar la documentació que 

s’indica en Art. 57, concedirà la llicència de connexió a la seva xarxa de clavegueram. 

ART.34- Les instal·lacions industrials i comercials a més a més de les especificacions de l’article 

anterior hauran de remetre la documentació a que fa referència el Cap. V de la present Ordenança 

per l’obtenció de la corresponent autorització d’abocament.  

ART.35- Per la concessió de la cèdula d’habitabilitat en els edificis de vivendes i del permís 

d’obertura, ampliació o modificació, tant en la seva estructura com en el seu ús, de les instal·lacions 

comercials i industrials serà precisa l’obtenció de l’autorització d’abocament i de la llicència de 

connexió. 

ART.36- Els usuaris que disposant d’autorització d’abocament efectuïn modificacions que afectin  a 

les seves instal·lacions o a l’ús de les mateixes o causin variacions en l’efluent, hauran de sol·licitar 

una nova autorització d’abocament a la xarxa de clavegueram. 

ART.37- Els usuaris de la xarxa de clavegueram hauran d’efectuar el pretractament  necessari de les 

seves aigües residuals per complir els límits d’abocament establerts en la present Ordenança. Les 

esmentades instal·lacions hauran d’ésser construïdes i explotades pel propi usuari, totalment al seu 

càrrec. 

ART.38- Les instal·lacions de pretractament a què es refereix l’article anterior, podran ésser 

realitzades per un sol usuari o una agrupació d’ells, sempre que aquesta darrera estigui legalment 

constituïda. 
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ART.39- El municipi, en els casos que consideri adients i en funció, de les dades que disposi, podrà 

exigir l’adopció de mesures especials de seguretat, a fi de prevenir accidents que poguessin suposar 

un abocament incontrolat a la xarxa de productes emmagatzemats de caràcter perillós. 

ART.40- Les instal·lacions existents en el moment d’entrada en vigor de la present ordenança que 

aboquin les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram hauran de sol·licitar l’autorització 

d’abocament segons el que disposa aquesta ordenança i en el plaç i forma que es fixa en les 

corresponents disposicions transitòries. 

ART.41- Els usuaris de la xarxa de clavegueram i les seves instal·lacions complementàries de 

depuració hauran de satisfer les taxes i cànons que per els esmentats motius els hi corresponguin. 

L’import  de les mateixes, es fixarà en funció dels cabdals abocats i de la seva càrrega contaminant. 

ART.42- L’ incompliment  de les condicions fixades en el present capítol serà objecte de sanció, 

quedant a més a més obligats els infractors a la reparació, al seu càrrec, dels danys que poguessin 

produir-se. 

 

 

3 .2 CLAVEGUERAM 

DISPOSICIONS GENERALS 

ART.43- A qualsevol via pública, la construcció del clavegueram haurà de precedir o, almenys, ser 

simultània si això fos possible, a la del paviment definitiu corresponent. 

ART.44- La construcció del clavegueram, element fonamental d’urbanització, implicarà l’ imposició 

de contribucions especials d’acord amb allò que disposa la llei, quan les obres siguin realitzades pel 

municipi. 

ART.45- Es podrà autoritzar als particulars l’execució, per ells mateixos, de trams de claveguera en 

la via pública. 

Aquest suposat voldrà dir, que l’interessat podrà optar per la presentació d’un projecte propi que 

haurà d’esser informat favorablement pels serveis tècnics municipals o bé sol·licitar d’aquesta 

última la redacció del mateix, satisfent les taxes i exaccions que li siguin repercutibles. En qualsevol 

cas, el sol·licitant haurà d’ingressar una fiança del 100% de l’ import  del pressupost de l’obra, com 

a fons de garantia. Aquesta li serà retornada una vegada rebuda definitivament l’obra. 

 
ART.46- La construcció de trams de clavegueram per part de particulars obliga a aquests a restituir 

en igualtat de condicions a les preexistents, els béns, tant públics com privats, que haguessin 

resultats afectats. 

ART.47- Totes les edificacions i instal·lacions industrials, davant la façana de la qual existeixi 

clavegueram, hauran de connectar obligatòriament al mateix els seus sistemes d’abocaments i 

d’acord amb les prescripcions que en la present ordenança s’especifiquen. 
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A les zones en què el clavegueram sigui de tipus separatiu només s’admetran aigües residuals tant  

domèstiques com industrials, quedant prohibit totalment la connexió de baixants o qualsevol altre 

conductor de pluvials o d’aigües industrials no contaminades. 

ART.48-  Si la finca té façana a més d’una via pública, amb xarxa pròpia de clavegueram, el 

propietari podrà sol·licitar mitjançant petició raonada al municipi, la connexió o qualsevol d’elles. 

L'esmentada petició ha d’esser informada favorable o desfavorablement en el termini màxim de 

dos mesos. 

ART.49- Quant no existeixi clavegueram públic davant de la finca, però sí a una distància inferior a 

100 metres, mesurats  des de la intersecció del terme del solar més proper a la claveguera, amb la 

línia de façana i seguint les alineacions dels vials afectats pel longitudinal de la connexió, el 

propietari haurà de conduir les seves aigües residuals al clavegueram mitjançant la construcció d’un 

clavegueró longitudinal que podrà ser sol·licitat i construït mancomunadament per tots els 

propietaris de finques situades en l’esmenta’t tram. 

ART.50- Si la distància de la finca a la claveguera amidada segons allò que especifica l’Article 52 fos 

superior a 100 metres, no s’autoritzarà l’edificació ni l’ús industrial del solar, llevat de que el 

propietari prèvia o simultàniament a la petició de llicència d’edificació o ús, presenti projecte de 

desguàs que haurà d’esser aprovat per l’ajuntament. 

Mentre les obres de canalització del desguàs no s’hagin finalitzat correctament, no es concediran, 

ni el permís d’habitabilitat, ni la llicència industrial. 

ART.51- En els casos excepcionals, en que s’autoritzi l’abocament a la llera pública, s’haurà de 

complir allò que disposa l’Art.33 d’aquest Capítol. 

ART.52- Els propietaris d’aquells edificis ja construïts a l’entrada en vigor de la present Ordenança 

s’atendran a les prescripcions següents: 

52-1) Si tinguessin desguàs per mitjà d’un pou negre o fosa sèptica, la connexió de la qual a la xarxa 

de clavegueram sigui tècnicament possible, venen obligats a enllaçar l'esmentat  desguàs amb la 

mateixa, a través d’un clavegueró, a modificar la xarxa interior de la finca per a connectar-la amb 

l’esmetat clavegueró i a aixovar l’antic sistema. En aquest cas i transcorregut el termini d’un mes a 

partir del requeriment que a  l’efecte haurà de dirigir el municipi a l’interessat, sense que aquest 

hagi sol·licitat el clavegueró de desguàs, l’administració procedirà a la seva construcció fins a la línia 

de façana amb càrrec a aquell. Així mateix aplicarà les sancions  que procedeixin. 

Les edificacions que es trobin en el suposat anterior, però que no tinguin clavegueram a una 

distància inferior a 100 metres, amidats segons allò que s’especifica en l’article 45,que hauran de 

complir les prescripcions anteriorment esmentades a partir del moment en que s’executi i posi en 

servei la xarxa on s’han de connectar. 

52-2) Si els edificis tinguessin desguàs a cel obert, directa o indirectament, sense tractament previ o 

amb un tractament insuficient estan obligats a connectar l'esmentat desguàs amb la xarxa de 

clavegueram. Transcorregut el termini d’un mes des del requeriment pel municipi al propietari 

interessat, per tal de que s’elimini l’abocament anòmal, sense que aquest ho hagi portat a terme o 

sol·licitat el clavegueró de desguàs, l’administració procedirà a la seva construcció amb càrrec a 



 
 
 

Página 13 de 34 
 

aquell, aplicant-se les sancions que procedeixin mentre no es modifiqui la seva xarxa interior per 

l’escomesa correcte amb el clavegueró, independentment a aquelles en les que s’haguessin de dur 

a terme per l’abocament a cel obert. En el suposat de trobar-se la finca afectada, a una distància 

superior a 100 metres de la xarxa existent, amidats com indica l’Article 48 i mentre no es 

construeixi el clavegueram on s’ha de connectar, podrà admetre’s l’abocament en la forma en que 

consuetudinàriament es vingués realitzant, sempre i quan s’estableixin les mesures correctores de 

la qualitat del mateix que ho facin admissible en la llera pública. 

ART.53-  Les vivendes unifamiliars en zones on hi manqui el clavegueram, podran portar a terme 

individualment la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals. 

Per això sotmetran als serveis tècnics de l’ajuntament , els dispositius i processos en que es basaran 

mitjançant la presentació de la corresponent memòria descriptiva i plànols dels mateixos. 

L’aprovació de la instal·lació, necessària per poder habitar la finca, no eximeix del posterior 

connexionat a la xarxa general de clavegueram, quan aquesta el construeixi. 

ART.54- Sense la pertinent llicència de l’Ajuntament, cap persona podrà efectuar connexions, ni 

qualsevol obra ni altra manipulació sobre la xarxa existent. 

ART.55- L’abocament des d’un edifici a la claveguera pública podrà realitzar-se directament o 

mitjançant clavegueró longitudinal. 

ART.56- Quan tècnicament fos necessari, podrà autoritzar-se l’abocament de varis edificis a un 

mateix clavegueró, sempre que la servitud o servituds que  a l’efecte es construeixin estiguin 

degudament inscrites en el registre de la propietat. 

ART.57- El o els peticionaris de llicència de clavegueró o de clavegueró longitudinal, presentaran un 

plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçat, a escales respectives 1:100 i 1:50, 

detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria. 

En el cas de peticionaris de caràcter industrial hauran de complir a més a més els articles 101 i 

següents. 

ART.58- A més a més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per un 

desguàs correcte, hauran de complir-se les següents prevencions: 

58.1) El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 30 cm. 

58.2) Tots els aparells amb desguàs de les vivendes o instal·lacions, tindran el seu propi sifó i, de no 

haver circumstàncies que aconsellin una altra cosa, hauran també d’instal·lar-se uns sifons generals 

en cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids. 

58.3) Entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici, es disposarà obligatòriament  una 

tuberia de ventilació sense sifons ni tancament de cap classe, que sobrepassi en dos metres el 

darrer pla accessible de l’edifici i que  haurà de situar-se com a mínim a uns altres dos metres de 

distància del predis veïns. 
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Per l’esmentada tuberia, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure 

ventilació, els punts laterals de recollida estiguin degudament protegits per sifons o reixes 

antimúrids. 

58.4) Les baixants de l’edifici podran servir per ventilació aérea, substituint a la tuberia destinada a 

aquest fi, per la qual cosa hauran de satisfer les condicions fixades en l’apartat anterior. 

58.5) En els edificis ja construïts, les conduccions d’aigües pluvials podran ser usades com 

xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d’apartar-se a les condicions 

assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró. 

ART.59- L’administració per sí o per ens interposat construirà els claveguerons en el trajecte 

comprés entre claveguera pública i la partió de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i 

altres serveis afectats, tot això a càrrec del propietari i d’acord amb la valoració contradictòria que 

a tal efecte es realitzi. Les obres es començaran dins dels quinze dies següents al de la justificació 

d’haver-se efectuat els ingressos previstos en les Ordenances Fiscals pels drets de llicència i com 

dipòsit del cost d’obra. 

ART.60-  La construcció de la part de clavegueró corresponent a l’interior de la finca, serà 

executada per l’interessat, d’acord amb les indicacions que els Serveis Tècnics li formulin per a una 

correcta connexió i un adequat compliment d’allò que s’indica en l’Article 58 d’aquesta Ordenança. 

Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori. 

ART.61- Aquells que hagin obtingut llicència per a la construcció d’un clavegueró longitudinal, i 

sempre que la secció, el cabdal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran 

d’admetre en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d’aquells particulars que 

obtinguin la corresponent autorització del municipi. Per a la consecució de l’esmentada 

autorització, serà necessari l’acord entre ell i els propietaris del clavegueró i el peticionari, en el 

sentit de contribuir junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la 

seva construcció i als que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels 

esmentats conceptes resulti finançat per tots els qui l’utilitzin.  

En el suposat de no existir acord entre ell o els propietaris del clavegueró i el nou peticionari, 

s’haurà d’acomplir allò que decideixi el municipi ,que repartirà el cost de construcció, conservació i 

manteniment  del tram comú en tants parts iguals com escomeses reals tingui el clavegueró, 

prescindint de la possible existència d’escomeses subsidiàries. 

ART.62- Al variar-se la disposició de les vies públiques pel municipi, la competència de la qual en 

depenen, podrà ordenar-se la modificació o la variació d’emplaçament del clavegueró longitudinal, 

sense dret per part dels interessats a indemnització de cap mena. 

ART.63- Seran condicions prèvies per la connexió d’un clavegueró o clavegueró longitudinal, a la 

xarxa existent:  

63.1) Que l’efluent satisfaci les limitacions físico-químiques que fixa la present Ordenança. 

63.2) Que la claveguera estigui en servei.  
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En el suposat d’existir alguna canalització fora d’us que pogués conduir l’abocament des del 

clavegueró fins la xarxa general, per la seva nova posta en servei serà necessària l’autorització del 

municipi, després de la corresponent inspecció i comprovació de la mateixa. Les depeses que 

ocasionin els treballs esmentats seran per compte del peticionari independentment del resultat de 

l’informe emès.  

ART.64- Al portar-se a terme la construcció de noves clavegueres públiques, s’anul·laran tots els 

desguassos particulars que, amb caràcter provisional s’haguessin autoritzat a les finques amb 

façana davant de la nova xarxa (claveguerons longitudinals o empalmes als mateixos), essent 

obligatòria la connexió directa a aquesta última. 

Per les esmentades finques amb desguàs provisional, s’estableixen les següents normes:  

64.1) Si la nova claveguera en construcció discorrés a una profunditat igual o més petita  de 2,50 

metres respecte a la rasant de la via pública, no es per metrà la construcció de claveguerons de 

desguàs a la nova claveguera, des de l’iniciació de les obres de pavimentació fins tres anys després 

del seu termini, prenent com a data per a aquesta darrera la recepció definitiva de l’obra si aquesta 

s’ha portat a terme per contracte. 

64.2) Quan la profunditat respecte a la rasant de la via pública sigui superior a la 2,50 metres, podrà 

autoritzar-se l’execució de claveguerons de desguàs durant el període fixat en el paràgraf anterior, 

sempre que tècnicament sigui possible la seva realització en mina, i així s’executi de forma que el 

nou paviment de la calçada no pugui sofrir perjudici de cap mena en l’esmentat termini de tres 

anys. 

64.3) Tot allò que disposen els dos paràgrafs anteriors s’entendrà sense perjudici d’allò que 

estableixin les Ordenances sobre obertures de rases, calicates i altres en la via pública. 

Les obres necessàries pels empalmes a noves clavegueres durant el període de construcció 

d’aquestes es portaran a terme per la persona jurídica (Administració o contracte), que les executi. 

A aquest fi es valorarà independentment cada clavegueró i el propietari respectiu haurà d’ingressar 

a l’Ajuntament l’import d’aquell, pel seu abonament al constructor  de la claveguera. 

ART.65- Les normes de l’article anterior són extensives a qualsevol altre tipus d’escomesa  a la 

xarxa de clavegueram, llevat de les diferències de caràcter fiscal que hagin d’aplicar-se. 

Serà d’obligat compliment, també, en aquest cas, allò que disposa aquesta Ordenança sobre 

obertura de rases, calicates i altres en la via pública. 

ART.66- Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, 

l’elevació haurà d’esser realitzada pel propietari de la finca. 

En cap cas podrà exigir-les al municipi responsabilitat de cap mena, pel fet de que, a través del 

clavegueró de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera 

pública. 

ART.67- La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram, serà a càrrec 

dels propietaris  de la instal·lació, que són els únics responsables del seu perfecte estat de 
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funcionament. Cas de que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol ens 

públic o societat de serveis, les càrregues corresponents es repercutiran integrament sobre l’usuari. 

ART.68- Davant de qualsevol anomalia, o desperfecte que impedís el correcte funcionament del 

clavegueró, l’Ajuntament requerirà al propietari perquè en el termini que se li senyali, procedeixi, 

prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Transcorregut l’esmentat termini, sense que es 

realitzin les obres pertinents, l’Administració procedirà a la seva execució amb càrrec al titular del 

clavegueró. 

Si es tractés d’un clavegueró longitudinal amb més d’un empalme, el requeriment es farà 

únicament al propietari o propietaris del mateix que es trobin degudament inscrits en el registre de 

la propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots 

els usuaris. 

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altre que per part l’administració s’hagin portat a terme 

per un correcte funcionament del clavegueró i a que es fa referència anteriorment, comprendran 

només el tram de desguàs situat a la via pública, havent-me de portar a terme pel propietari, les del 

tram interior de la finca. 

ART.69- El municipi, es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, 

neteja o variació de claveguerons o de remoció o reposició de paviments efectuats per aquells. 

ART.70- L’execució de tot tipus d’elements que pertanyen a una xarxa de sanejament, s’atendrà a 

allò que exposa en la present ordenança, i en els aspectes no contemplats en ella, a la normativa 

del M.O.P.U. i/o a l’expressada pels organismes competents en la zona de la seva ubicació.  

Les instal·lacions industrials hauran de satisfer a més a més els articles següents : 

ART.71- Les connexions a la xarxa han d’ésser independents per a cada indústria. 

ART.72- Tota instal·lació d’abocament d’aigües industrials disposarà d’una arquilla de registre, no 

inferior a 1,00 per 1,00 metres, amb pates d’accés situada 1 metre per sota del clavegueró, situat 

aigües a baix de la instal·lació d’homogeneïtzació i/o depuració pròpia si existeix, i en tot cas que 

sigui el més propera possible a la sortida de la instal·lació. Haurà de situar-se com a mínim a 1 

metre de qualsevol accident (reixes, reduccions, corbes, etc.) que puguin alterar el fluix normal de 

l’efluent. El registre haurà d’ésser accessible en tot moment als serveis tècnics competents, per a 

l’obtenció de mostres. 

ART.73-  En el suposat d’existir Agrupacions d’indústries legalment constituïdes, que conjunta o 

exclusivament portin a terme actuacions de millora dels efluents, haurà d’instal·lar-se a la sortida 

de les corresponents depuradores, una arqueta de registre com la indicada en l’article anterior. De 

les mostres obtingudes en ella, es deduirà la idoneïtat o la falta de qualitat de l’efluent. En el 

suposat de que aquest últim no sigui apte per al seu abocament a la xarxa pública, les 

corresponents sancions s’imposaran a la persona jurídica de l’agrupació. 

Les prescripcions d’aquest apartat i en previsió de la possible desaparició de l’ens legals 

representatius, així com per a la determinació de les possibles responsabilitats individualitzades i la 

seva quantia en el suposat de no utilització o ús incorrecte de la instal·lació depuradora, no 
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exclueixen que totes i cada una de les indústries pertaneixents a l’agrupació, hauran de posseir la 

seva corresponent arquilla per a prendre les mostres. 

ART.74- En la construcció de sistemes particulars complerts de clavegueram (urbanitzacions, 

polígons, industrials, etc.) s’imposaran dos tipus de servituds, que permetin possibles reparacions i 

protegeixin contra intrusions vegetals productors d’avaries. 

74.1) Servitud de claveguera. Comprèn una franja longitudinal paral·lela a l’eix de la claveguera i al 

llarg de la mateixa, en la que està totalment prohibida l’edificació i la plantació d’arbres o altres 

vegetals d’arrel profunda.  

La seva amplada a cada costat de l’eix ve donada per l’expressió: hs=Re +1, expressat en metres i on 

Re és el ràdio exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla (junta). 

74.2) Servitud de protecció de col·lector. Comprèn una franja definida igual que l’anterior en la que 

sí està permesa l’edificació però no l’existència d’arbres o plantes d’arrel profunda. 

La seva amplada és:  hp = Re + 3, expressant en metres. 

3.3 ABOCAMENTS  

Queda totalment prohibit l’abocament directe o indirecte a la xarxa general de : 

ART.75- Substàncies sòlides o llefiscoses en quantitats o grossàries tals que per obstrucció o 

sedimentació impedeixen el correcte funcionament de la claveguera o dificultin els treballs de 

conservació i manteniment com per exemple i en relació no exhaustiva : quitrà, sorra, 

escombraries, fang, carbonet, cendra, ceres, deixalles d’animals, fems, fuel-oil , ossos, fusta, 

metalls, palla, pèl, peces de reixeta, plàstics, plomes, sang, serradures, draps, vidre, encenalls, 

vísceres, etc., així com elements de vaixella o envasos de paper o plàstic tot i que hagin estat 

triturats en molins de deperdicis. 

ART.76-  Qualsevol quantitat de líquids o gasos inflamables com benzina, gas-oil, petroli i productes 

intermitjos de destil·lació, acetilè, benzè, naftalè, toluè, xilè, dissolvents orgànic, olis volàtils, etc. 

ART.77- Troços de carbur càlcic i d’altres substàncies sòlides potencialment perilloses com bromats, 

clorats, hidrurs, perclorats, peròxids, etc. 

ART.78-  Qualsevol quantitat de matèries que puguin donar lloc a barreges inflamables o explosives 

amb l’aire. En cap moment les mesures efectuades amb un explosímetre han de donar valors 

superiors a un 10% del límit inferior d’explosivitat en el punt d’abocament ni en cap altre punt de la 

xarxa. 

ART.79- Sòlids, líquids i gasos tòxics per ell mateix o per interacció amb altres elements de l’efluent 

que puguin constituir un perill per al personal encarregat de la conservació i manteniment de la 

xarxa de clavegueram o ocasionar molèsties públiques. 

Les concentracions màximes admissibles en l’atmosfera de treball per als gasos nocius més 

freqüents no excediran de : 

Diòxid de sofre (SO2).... 5 parts per milió. 
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Monòxid de carboni (CO).... 100 parts per milió 
Cloro.......... 1 part per milió 
Sulfhídric (SH2).......20 parts per milió 
Cianhídric ( CNH)................10 parts per milió 

ART.80- Gasos procedents de motors d’explosió. 

ART.81- Dissolvent orgànics i pintures en qualsevol proporció  

ART.82- Abocaments composats per matèries grasses, olis vegetals o minerals no biodegradables el 
contingut del qual en aquestes matèries excedeixi dels límits que posteriorment s’assenyalen . 

ART.83- Productes corrosius que puguin produir deterioració en la xarxa general o en les 
instal·lacions de depuració. 

ART.84- Productes que puguin reaccionar entre sí amb les restants aigües residuals o amb els 
materials constituents de la xarxa, donant lloc a qualsevol dels productes esmentats explícitament 
en la present Ordenança com prohibits o limitats, excedint en aquest darrer cas als valors 
admissibles. 

ART.85- Les instal·lacions industrials hauran de satisfer a més a més d’allò que estipulen les 
disposicions anteriors les limitacions que per contaminants específics i amb la diferenciació per als 
casos d’Usuari Industrial Important (U.I.I.)  i d’Usuari en general (U) s’estableixen en els articles 
següents . 

ART.86-  Els paràmetres que a continuació s’expliciten hauran d’oscil·lar o ser inferiors als valors 
que s’indiquen. 

      U.S.   U 
PH      6-10   5,5-11  
T (en ºC)     40   50   
Sòlids en suspensió    1000 mgr/l  1200 mgr/l 
DBO5      1000 mgr/l  1500 mgr/l 
DQO      2000 mgr/l  3000 mgr/l  
DQO/DBO5     2   2  

ART.87- En el suposat de que algun usuari desitgés veure incrementats els valors fixats en l’article 
anterior, haurà de sol·licitar del municipi el corresponent permís, indicant els valors que preveu 
abastar. Cas de que li sigui concedit, haurà de complir amb les noves prescripcions que se li imposin 
i satisfer el nou cànon que per major càrrega contaminant li correspongui. 

ART.88- Els elements que a continuació es detallen no podran trobar-se en les aigües residuals en 
concentracions instantànies superior a les que es detallen a continuació: 

      U.I.I   U 
Grases      150 mgr/l  250 mgr/l 
Sòlids ràpidament sedimentables  10 mgr/l  15 mgr/l 
Cianurs ( en CN -)    2 mgr/l   5 mgr/l 
Diòxid sofre (SO2)    5 mgr/l   10 mgr/l 
Fenols totals  ( Cg H5 OH)   0,5 mgr/l  1 mgr/l  
Formaldehid ( HCHO)    15 mgr/l  10 mgr/l 
Sulfats  (en SO3)    500 mgr/l  1000 mgr/l 
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Sulfurs ( en S=)     5 mgr/l   10 mgr/l 
Alumini ( AL)     20 mgr/l  30 mgr/l 
Arsènic (AS)     1 mgr/l   2 mgr/l 
Bari (BA)     10 mgr/l  20 mgr/l 
Boro (B)     3 mgr/l   4 mgr/l 
Cadmi  (Cd)     0,5 mgr/l  1 mgr/l 
Coure ( Cu)     3 mgr/l   5 mgr/l 
Crom hexavalent (Cr)    0,5 mgr/l  0,7 mgr/l 
Crom total ( Cr)     5 mgr/l   10 mgr/l 
Cinc (Zn)     5 mgr/l   10 mgr/l 
Estany ( Sn)     1 mgr/l   2 mgr/l 
Ferro (Fe)     1 mgr/l   2 mgr/l 
Manganès (Mn)     2 mgr/l   4 mgr/l  
Mercuri (Hg)     0,3 mgr/l  1 mgr/l 
Níquel (Ni)     2 mgr/l   5 mgr/l 
Plom  (Pb)     1 mgr/l   2 mgr/l 
Seleni ( Se)     10 mgr/l  20 mgr/l 
 

ART.89-  En cap cas s’autoritzaran abocaments, el contingut del quals en les matèries esmentades 
en l’article anterior, superi els valors que en ell s’estableixen. 

ART.90- Queda prohibit abocar les deixalles d’isòtops radioactius que incompleixin les 
Reglamentacions establertes al respecte pels organismes competents en la seva regulació i control. 

ART.91- Els cabdals punta abocats a la xarxa no podran excedir del quíntuple (5 vegades) en un 
interval de quinze (15) minuts o dues vegades i mitja (2,5) en una hora del valor promig dia en el 
cas de l’usuari industrial important, mentre que per l’usuari en general aquests valors seran del 
sèxtuple (6) vegades pel primer cas i del quàdruple ( 4 vegades) pel segon. 

ART.92- Haurà de controlar-se especialment el cabdal i la qualitat de l’efluent en el cas de neteja de 
tancs,  tancament vacacional amb buidat dels mateixos o circumstàncies  anàlogues. 

ART.93- Queda totalment prohibit, llevat d’alguns casos del capítol V ( Variacions temporals de 
perill) d’emprar aigua de dilució en els abocaments. 

ART.94- Quan existeixi xarxa d’aigües pluvials no podran abocar-se al clavegueram aigües 
industrials no contaminades, bé siguin  de refrigeració o qualsevulla d’altres. 

ART.95- En el suposat de que els efluents no satisfacin les condicions i limitacions que s’estableixin 
en el present capítol l’usuari queda obligat a la construcció, explotació i manteniment al seu càrrec 
de totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneïtzació o tractament que siguin  
necessaris. 

ART.96- Queda prohibit l’abocament a la xarxa per part tant de les indústries farmacèutiques com 
dels centres sanitaris, d’aquells fàrmacs obsolets i caducs que tot i no havent estat esmentats de 
forma expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions en les estacions depuradores 
encara que sigui en petites concentracions, com per exemple els antibiòtics. 
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CAPÍTOL 4  - VARIACIONS TEMPORALS DE PERILL 
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ART.97- S’entendrà que existeix una variació temporal de perill quan, degut a un accident en les 

instal·lacions de l’usuari, existeixi risc imminent de produir-se, o es produeixi un abocament inusual 

a la xarxa de clavegueram que pugui esser potencialment perillós per a la inseguretat física de les 

persones, instal·lacions, estació depuradora o bé la pròpia xarxa. 

Així mateix i sota la mateixa denominació s’inclueixen aquells cabdal que excedeixin del duple de 

màxim autoritzat per a la denominats usuaris importants. 

ART.98- Davant d’una situació de variació temporal de perill, l’usuari haurà de comunicar 

urgentment, per telèfon, al municipi, la situació produïda amb objecte d’evitar o reduir al mínim els 

danys que pugessin provocar-se. A aquest efecte li seran comunicats pels Serveis Tècnics de 

l’Ajuntament les mesures a emprar. 

L’usuari haurà també, i a la major brevetat possible, fer ús de totes aquelles mesures de què disposi 

a fi d’aconseguir que els abocaments ho siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim la 

seva perillositat. 

En un termini màxim de 7 dies l’interessat haurà de remetre a l’ajuntament un informe detallat 

d’allò que hagués passat. Haurà de figurar en ell com a mínim i a títol d’exemple: Nom i 

identificació de l’empresa, ubicació de la mateixa, cabdal, matèries abocades, causa de l’accident 

hora en que es va produir, correccions efectuades “in situ” per l’usuari, hora en què es va establir el 

contacte telefònic amb els telèfons de signats per l’Ajuntament, etc. i en general totes aquelles 

dades que permetin als serveis tècnics de l’Ajuntament, una correcta interpretació de l’imprevist i 

una adequada valoració de les seves conseqüències.   

ART.99- L’ajuntament facilitarà als usuaris importants un model de les instruccions a seguir en una 

variació temporal de perill. 

En l’esmentat model figurarà en primer lloc els números telefònics als que l’usuari haurà de 

comunicar l’emergència, el primer dels quals serà quant existeixi el de l’estació depuradora 

receptora de l’efluent anòmal. En el suposat de no poder comunicar amb l’esmentada  estació, 

haurà d’efectuar-lo amb els següents i en l’ordre que s’indiqui. Establerta la pertinent comunicació 

l’usuari haurà d’indicar el tipus de productes i qualitat dels mateixos que s’hagin abocat a la 

claveguera. 

En les instruccions s’inclouran pel propi usuari les mesures  a prendre per part d'ell mateix, per 

contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que poguessin produir-se. En aquestes 

instruccions particulars de cada usuari es preveuran els accidents més perillosos que poguéssin 

produir-se en funció de les característiques dels seus propis processos industrials.  

Les instruccions es redactaran de forma que siguin fàcilment comprensibles pel personal poc 

qualificat i es situaran en tots els punts estratègics del local i especialment en els llocs en que els 

operaris hagin d’actuar per portar a terme les mesures correctores. 

ART.100- La necessitat de disposar de les instruccions d’emergència per un usuari determinat es 

fixaran en l’autorització de l’abocament a la xarxa de clavegueram o per resolució posterior. En la 
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mateixa autorització o resolució s’establirà al mateix temps el text de les instruccions i els llocs 

mínims en que hagin de col·locar-se essent ambdós aspectes objecte d’aprovació o inspecció en tot 

moment pels serveis tècnics o personal de servei de l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Página 23 de 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 5 – DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
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ART.101- Les instal·lacions industrials i comercials, tant per a l’obtenció de la llicència de connexió a 

la xarxa com de l’autorització d’abocament, hauran d’aportar la documentació que a continuació es 

detalla:  

101.1) Nom i domicili de la indústria o comerç i representant legal de la mateixa. 

101.2) Ubicació de les instal·lacions industrials o comercials. 

101.3) Plànol de situació. 

101.4) Superfície ocupada. 

101.5) Nº d’empleats. 

101.6) Lloc en què es pretén connectar amb la xarxa de clavegueram existent o sistema de desguàs 

previst. 

101.7) Plànols de detall (Art.57) de les obres de connexió i de l’arquilla de registre. 

101.8) Matèries primes o productes semi-elaborats que intervenen en l’origen del seu procés 

industrial expressant la quantitat utilitzada o prevista a utilitzar en unitats usuals de mesura. 

101.9) Descripció de les operacions bàsiques realitzades exceptuant els detalls que poguessin 

considerar-se confidencials de l’empresa o objecte de patent.  S’explicitarà especialment la 

previsible diferència entre aigua d’abastament i aigua abocada bé sigui per la seva incorporació al 

procés com a matèria prima o qualsevol altre tipus de consum.  

101.10) Cabdals d’aigua d’abastament  i els seus usos, indicant la quantitat emprada en el procés, l’ 

absorbida pel mateix, el cabdal per refrigeració, ús sanitari o qualsevol d’altre que pogués existir. 

101.11)  Xarxa interior de recollida i evacuació d’abocaments líquids. 

101.12) Dispositius de seguretat adoptats per preveure accidents en els elements 

d’emmagatzematge de matèries primes o productes elaborats líquids susceptibles d’ésser abocats a 

la xarxa de clavegueram.  

101.13) Cabdal d’aigua residual indicant el valor mig diari, el màxim horari i en el cas de grans 

usuaris la freqüència d’aquest darrer. 

101.14) Producció de l’empresa expressada en unitat usuals. 

101.15) Productes i qualitat dels mateixos que seran transportats per les aigües residuals, amb 

justificació del compliment de la present Ordenança.  

101.16) Resultats de les anàlisis de posta en marxa realitzades. 
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CAPÍTOL  6  - INSPECCIÓ I CONTROL 
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ART.102- Les inspeccions i controls que s’efectuïn sobre les instal·lacions, abocaments d’aigua a la 

xarxa de clavegueram, obres de connexió a la mateixa, i en el seu cas, equips correctors instal·lats, 

tenen per objecte la comprovació del compliment per part dels usuaris d’allò que disposa la present 

ordenança i en concret d’allò que exigeix en l’autorització d’abocament a la xarxa de clavegueram.  

ART.103-  Les inspeccions i controls podran ésser realitzats per iniciativa de l’Ajuntament quan ho 

consideri oportú o a petició dels propis interessats. Hauran de portar-se a cap pels Serveis Tècnics 

municipals de l’Ajuntament o ens en qui oficialment hagi delegat aquests treballs. 

ART.104-  Els usuaris facil·litaran al personal de l’Ajuntament l’accés a les instal·lacions objecte de la 

inspecció  a fi de que puguin procedir als controls que es considerin adients. 

ART.105- El personal encarregat dels treballs d’inspecció i control hauran d’acreditar la seva 

identitat mitjançant documentació expedida per l’Ajuntament. 

ART.106- L’autorització d’accés a les instal·lacions en les hores en que es realitzin activitats en els 

locals de l’usuari haurà d’ésser concedida sense necessitat de comunicació prèvia. 

ART.107- La negativa a facil·litar les inspeccions i controls a subministrar les dades i mostres 

sol·licitades o les dilacions i retards no justificats en permetre l’accés als representats de 

l’Ajuntament, seran objecte de sanció. 

ART.108- Una vegada realitzada la inspecció l’aixecarà una acta en la que es farà constar les dades 

d’identificació de l’usuari, la persona o persones que han atès a l’inspector, les operacions o 

controls realitzats, els resultats de les mediacions efectuades “in situ”, les mostres que s’han pres 

indicant la seva procedència i característiques ( puntual, integrada, etc) i qualsevol altre fet que es 

consideri oportú fer constar per qualsevol de les parts. 

Aixecada l’acta es signarà per l’inspector de l’Ajuntament i el representat de l’usuari, quedant una 

còpia de la mateixa en poder de l’empresa. 

ART.109-  Quan l’usuari o agrupació d’usuaris hagi de construir una planta de tractament per poder 

satisfer els límits fixats a l’abocament d’aigües a la xarxa de clavegueram, es procedirà a una 

inspecció prèvia a la concessió de l’autorització definitiva de l’abocament. 

ART.110- En el suposat de l’article anterior seran objecte d’inspecció i control: 

110.1) Les instal·lacions i processos que generin aigües residuals, excepte les que siguin objecte de 

patent o secret industrial. 

110.2) Els magatzems de productes líquids l’abocament dels quals a la xarxa, encara que sigui per 

accident, sigui considerat perillós. 

110.3) Els elements de seguretat construís amb el fi d’evitar imprevistos a conseqüència dels quals 

poguessin ésser abocats a la xarxa productes perillosos. 
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110.4) Els sistemes de subministre d’aigua a l’empresa tant si procedeixen d’una xarxa pública 

d’abasteixement  com de fonts pròpies. S’inclueix  en aquest apartat els equips de medició de 

cabdals i comptadors volumètrics totalitzadors. 

110.5) La xarxa interior de recollida i concentració d’aigües residuals. 

110.6) La xarxa interior de recollida i concentració d’aigües pluvials i aigües  no contaminades. 

110.7) Les instal·lacions de tractament de les aigües residuals prèvies a l’abocament d’aquesta 

darrera a la xarxa. 

110.8) Les instal·lacions de control i mesura de l’aigua tractada anteriors al seu abocament a la 

xarxa. 

110.9) Les obres de connexió a la xarxa ( claveguerons, sifons, arquilles, etc). 

110.10) Tots aquells elements no indicats anteriorment i que es considerin d’interès. 

ART.111- La inspecció i control a què es refereix el present Capítol consistirà total o parcialment  

en:  

111.1) Revisió de les instal·lacions.  

111.2) Comprovació dels elements de mesura instal·lats. 

111.3) Presa de mostres instantànies o integrades per  al seu posterior anàlisi en laboratori. 

111.4) Realització “in situ” de les mediacions i anàlisis que es considerin adients. 

ART.112- Els usuaris de la xarxa de clavegueram el subministre de l’aigua de la qual, procedeixi en 

tot o en part de fonts pròpies, hauran de remetre mensualment a l’Ajuntament i en els impresos 

facilitats per aquest, els volums d’aigua de les esmentades fonts utilitzades. 

L’Ajuntament podrà exigir als usuaris que consideri adients la remissió periòdica de dades sobre 

aspectes relacionats amb la qualitat i quantitat de l’aigua residual abocada a la xarxa. Tal exigència 

s’haurà de fer constar en l’autorització d’abocament  al clavegueram o en resolució posterior.  

ART.113- Quan la inspecció es realitza per iniciativa de l’usuari, per a la medició directa  de la 

pol·lució i aplicació de la taxa, aquell haurà: 

1r. De dirigir-se tres mesos abans del mes d’abocament màxim. 

2on. De declarar el mes de l’any durant el qual, l’abocament polucionant és màxim i els mesos 

durant els quals la seva activitat és nul·la o dèbil. 

3er. D’aportar la documentació especificada en l’article 101, amb especial atenció a la construcció 

de l’arquilla de registre i resultats de les anàlisis realitzades. 

4art. De fer possible la posta “in situ” dels aparells de mesures utilitzades per l’ens o en qui es 

delegui. 
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ART.117- Quan la inspecció es realitza per iniciativa de l’Ajuntament o ens en qui es delegui, per a 

la seva medició directa de la població i aplicant la taxa, aquell haurà d’avisar a l’usuari com a mínim 

tres mesos abans d’efectuar la medició, l’usuari per la seva part està obligat a : 

1er. Construir en el termini de tres mesos a partir de la data de la notificació, les obres necessàries 

que permetin mesurar  el cabdal en continu durant la campanya de medició.  

2on. Declarar el mes de l’any durant el qual l’abocament polucionant és màxim i els mesos durant 

els quals la seva activitat és nul·la o dèbil. 

3er. Aportar la documentació especificada en l’article 101 amb especial atenció a la construcció de 

l’arquilla de registre i resultats de les anàlisis realitzades. 

4rt. Fer possible la posta “in situ” dels aparells de mesures utilitzats per l’Ajuntament o entitat e qui 

delegui. 
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CAPÍTOL  7 – RESOLUCIONS, SANCIONS I RECURSOS 
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ART.115- En base als resultats de la inspecció, anàlisis, controls o qualsevol altre prova que en el 

seu cas s’hagués realitzat, l’Ajuntament resoldrà el que procedeixi. 

Les resolucions, que seran comunicades a l’interessat, contindran els resultats obtinguts i les 

mesures a adoptar si les hagués. 

ART.116- Es consideraran infraccions i seran objecte de sanció administrativa sense perjudici de 

que davant la índole de les mateixes s’adopti una altra via de les previstes en la legislació vigent, les 

següents: 

116.1) La construcció i/o modificació de claveguerons, clavegueres o connexions a la xarxa general 

de clavegueram i d’instal·lacions annexes a la mateixa tot i que quan uns i altres fossin de propietat 

particular sense obtenir prèvia llicència o sense ajustar-se a les condicions que figurin en la hagués 

estat concedida o als requeriments generals de la present Ordenança. 

116.2) L’ús de la xarxa municipal de clavegueram, claveguerons, connexions i instal·lacions annexes 

sense prèvia autorització o sense ajustar-se a les condicions de la mateixa. 

116.3) Els danys a la xarxa municipal de clavegueram, les seves obres i instal·lacions de tota classe 

ja siguin causades maliciosament o per negligència. 

ART.117- Respondran de les infraccions: 

117.1) En el suposat de que els dos primers apartats de l’Article anterior el o els titulars de la 

llicència o la persona obligada a obtenir la llicència omesa. 

117.2) En el cas del tercer apartat l’ens jurídic bé sigui empresa o persona física que per sí o a través 

d’agents a les seves ordres siguin responsables dels danys. 

ART.118-  Tot dany de les obres o instal·lacions de la xarxa municipal de clavegueram obligant al 

causant del mateix a la reparació i reposició dels bens afectats al seu primitiu estat, sense perjudici 

de a més a més imposar-se al mateix la corresponent sanció i de ser-li exigides també la resta de 

responsabilitats a que hi hagi lloc. 

La reparació i reposició hauran d’executar-se per l’infractor al seu càrrec i dins del plaç que li senyali 

l’Ajuntament o per aquest mateix també a càrrec d’aquell si així ho considera convenient. 

Si l’infractor en el plaç assenyalat no hagués executat les obres que se lo ordenaré, aquestes es 

portaran a terme en forma subsidiària per l’Ajuntament i l’import de les mateixes s’exigirà per via 

d’apremi. 

ART.119- A més a més de la imposició de multes en cas d’infracció, podran adoptar-se segons 

procedeixi les següents mesures: 

119.1)  Ordenar la suspensió dels treballs d’execució de l’obra o instal·lació indegudament 

realitzats. 
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119.2) Ordenar a l’infractor que en el plaç que se li senyali presenti la sol·licitud de llicència ajustat 

als termes d’aquesta ordenança. 

119.3) Ordenar a l’infractor que en el termini que a l’efecte s’assenyali introdueixi en les obres o 

instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions de la llicència i a 

les disposicions de la present ordenança. 

119.4) Ordenar a l’infractor que en el termini que es fixi procedeixi a la reparació i reposició de les 

obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d’allò que estès indegudament construït o 

instal·lat. 

119.5) Disposar la reparació, reposició i/o demolició de les esmentades obres, bé sigui per equips 

propis o a  través de la corresponent contracta a càrrec en tot cas de l’infractor. 

119.6) Impedir els usos indeguts per els que no s’hagués obtingut llicència o que no s’ajustin a les 

condicions de la mateixa o a les disposicions d’aquesta Ordenança. 

Els plaços a que es refereixen els paràgrafs 2, 3 i 4 del present Article seran discrecionalment fixats 

atenent-se a la comesa de l’ordre emesa. 

ART.120- Es consideraran infraccions els abocaments que incompleixen en la seva quantitat o 

qualitat les limitacions que fixi la present ordenança. 

ART.121- Respondrà de la infracció a què es refereix l’Article anterior, el causant de l’abocament en 

origen i segons la gravetat de la mateixa es podran adoptar les següents disposicions: 

121.1) Modificació del cànon d’abocament al clavegueram. 

121.2) Sanció econòmica havent a més a més d’adoptar-se per l’usuari les mesures necessàries per 

al compliment de les limitacions que figurin en la seva autorització d’abocament, evitant l’efluent 

anòmal. 

121.3) Sanció econòmica i concessió d’un plaç per a l’adopció de mesures correctores concretes 

que s’explicitaran en la resolució. Quan aquestes mesures exigeixin realitzacions tècniques, l’usuari 

haurà de presentar en el termini que se li indiqui al corresponent projecte. 

121.4) Una sistemàtica comprovació de les quantitats i característiques dels abocaments per part 

dels serveis tècnics de l’Ajuntament, exigint-se’ls–hi als usuaris el pagament a compte dels costos 

que això provoqui. 

121.5) Caducitat de l’autorització d’abocament a la xarxa de clavegueram i clausura de les obres de 

connexió a la mateixa. 

121.6) A més a més de qualsevol mesura sancionadora de les que s’indiquen que li hagi estat 

imposada, l’usuari, haurà de satisfer l’import dels danys ocasionats a la xarxa de clavegueram, 

instal·lacions depuradores, obres annexes a les mateixes o a qualsevol altre bé tant públic com 

privat que hagi resultat afectat. 

ART.122- Les infraccions seran sancionades amb multes fins al màxim permès per la legislació 

vigent independentment de qualsevol altre mesura de les esmentades en els articles anteriors. 
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Dins de l’esmentada l’imitació, la quantia de la multa serà fixada discrecionalment atenent a la 

gravetat de la infracció, el perjudici ocasionant als interessos generals, la seva reiteració per part de 

l’infractor, el grau de culpabilitat del responsables i les altres circumstàncies que poguéssin 

concòrrer. 

ART.123- Davant la gravetat d’una infracció o en el seu cas, de la seva excessiva reiteració, 

l’Ajuntament podrà cursar la corresponent denúncia als Organismes competents, als efectes de les 

sancions que corresponguin. 

ART.124- La potestat sancionadora correspondrà a l’Alcalde President de l’Ajuntament, qui podrà 

delegar tant la imposició de multes com qualsevol altra mesura a adoptar. 

Els facultatius del servei tècnic encarregat de la inspecció i control, podran suspendre 

provisionalment l’execució d’obres i instal·lacions, així com impedir també provisionalment l’ús 

indegut de la xarxa i les seves obres o instal·lacions annexes, el fi de la qual haurà de cursar-se a 

l’interessat ordre individualitzada i per escrit que per mantenir la seva eficàcia haurà d’esser 

ratificada dins dels cinc dies hàbils següents per l’Alcalde-president o la persona en qui hagi 

delegat. 

ART.125- Contra les determinacions adoptades es podrà presentar recurs de reposició davant 

l’Alcalde President l’Ajuntament independentment de qualsevol altre procediment que el Dret 

Administratiu contempli. 
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 CAPÍTOL  8 – DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
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ART.126- Les instal·lacions ja existents en el moment d’entrar en vigor la present Ordenança 

hauran d’adoptar les mesures necessàries per al seu compliment en la forma i termini que a 

continuació s’indiquen: 

126.1) En els dotze mesos naturals següents a la data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança, 

totes les instal·lacions comercials i industrials hauran de remetre a l’Ajuntament la documentació 

que es fixa en el capítol V. 

126.2) En el plaç de dos anys naturals comptats des de l’entrada en vigor de la present ordenança 

tots els usuaris o agrupacions d’usuaris hauran de tenir construïda l’arquilla de mesura i control a 

que fa referència l’Art.72 del Cap III. 

ART.127- Transcorreguts els terminis esmentats l’Ajuntament adoptarà mesures per a la 

comprovació de dades i constatació de l’existència de les arquilles essent motiu de sanció la 

inexactitud dels primers o la manca de les segones. 

ART.128- Per part de l’ajuntament s’executaran els controls de cabdals i càrregues contaminants 

que es considerin precisos per determinar el compliment o incompliment per part de l’usuari de les 

limitacions fixades en l’Ordenança. 

En el suposat de que es superin els valors admesos, l’Ajuntament informarà a l’usuari de les 

mesures correctores a establir i del termini de que disposa per això. Transcorregut aquest últim 

plaç s’adoptaran les mesures i sancions que contempla la present ordenança. 

ART.129- Durant el període de transitorietat, l’Ajuntament podrà concedir autoritzacions 

d’abocaments amb caràcter provisional que entrin els terminis a que fa referència als art.124 i 126. 

Transcorregut aquest plaç, l’usuari haurà de sol·licitar l’autorització d’abocament definitiva o bé 

una ampliació del període de temps concedit per a l’adequació de les seves instal·lacions, havent de 

justificar documentalment en aquest cas, els motius de l’incompliment o les causes dels retard 

habituals. 

 

Aquesta Ordenança va estar aprovada el 23 d’abril de 1983. 


