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REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SANEJAMENT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En la millora de la situació del medi natural, la protecció del nostre entorn esdevé una de les
preocupacions cabdals de la societat en general i dels poders públics en particular. Dins
d’aquest context s’insereix l’actuació de dotar d’una Ordenança relativa al servei de
sanejament al municipi de Tremp.
El marc normatiu regulador de les aigües en general i del sanejament d’aigües residuals en
particular ha experimentat canvis rellevants en els últims anys, arran de l’aprovació
d’importants normes, a nivell comunitari europeu, a nivell estatal i català. Així mateix, el
servei de sanejament d’aigües residuals, a partir de les previsions de la normativa europea
(principalment, la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament d’aigües residuals urbanes), ha
experimentat un gran desenvolupament a Catalunya, materialitzat en la construcció d’un
gran nombre d’instal·lacions de depuració d’aigües residuals.
Els Ajuntaments gaudeixen d’importants competències en aquesta matèria, atribuïdes tant
per la legislació general de règim local com per la legislació sectorial d’aigües, tant estatal
com autonòmica.
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, correspon
al Municipi exercir competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes, en matèria de clavegueram i tractament d’aigües residuals. Així mateix, el
clavegueram es configuren, a aquesta Llei, com a servei públic de prestació obligatòria per
tots els municipis. Ens termes similars s’expressa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per altre costat, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, configura com a
competències locals les relatives al clavegueram i al tractament d’aigües residuals.
Les novetats substancials introduïdes en la regulació del sanejament i dels abocaments al
sistema públic de sanejament d’aigües residuals, amb motiu de l’aprovació del Decret
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya i, principalment, del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament del serveis públics de sanejament, obliguen als Ajuntaments a
adequar els seus Reglaments municipals a la nova regulació autonòmica.
El present Reglament es fonamenta en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, la qual atribueix als municipis la potestat reglamentària en l’àmbit de les
seves competències. Es fonamenta, així mateix, en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, el qual preveu que, en el
marc de les seves previsions, els ens gestors podran establir regulacions específiques
respecte els sistemes de sanejament de llur competència.
En aquest sentit, aquest Reglament té per objecte regular l’ús del sistema públic de
sanejament del municipi de Tremp, mitjançant connexions i abocaments d’aigües residuals, i
fixar les prescripcions a les quals s’han de sotmetre els usuaris de les infraestructures de
sanejament en l’àmbit del terme municipal, per tal d’assegurar el correcte funcionament del
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servei públic de sanejament en ordre a garantir la prevenció de la contaminació, la protecció
i la millora de la qualitat i el sanejament de les aigües.
Amb aquesta finalitat el Reglament s’estructura en sis títols. En el primer, s’estableixen una
sèrie de disposicions generals relatives a la ordenació que es presenta. En el segon,
s’incorporen una sèrie de disposicions sobre la xarxa de clavegueram i la connexió a la
mateixa. El títol tercer introdueix una regulació detallada dels abocaments d’aigües residuals
al sistema públic de sanejament, mitjançant l’establiment de les condicions que han de
reunir aquests abocaments i la regulació dels permisos d’abocament i del cens
d’abocaments. El títol quart fa referència a l’articulació del pagament del servei de
sanejament. I, finalment, els títols cinquè i sisè completen les previsions d’aquest Reglament
amb la regulació de la inspecció i el règim de control i el règim sancionador, respectivament,
de conformitat amb la normativa autonòmica vigent.
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte regular l’ús de la xarxa de clavegueram i sistemes de
sanejament d’aigües residuals dins del territori del municipi de Tremp, fixant tots aquells
aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals als quals s’hauran de sotmetre en
matèria d’abocaments els usuaris actuals i futurs de les infraestructures de sanejament.
Article 2. Competències
D’acord amb la legislació d’aigües, amb la legislació de sanitat i amb la legislació de règim
local, correspon a l’Ajuntament de Tremp la competència relativa a la reglamentació,
planificació, gestió, explotació i manteniment del sistema comunitari de sanejament del
municipi de Temp.
Article 3. Règim jurídic
1. L’Ajuntament de Tremp, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres
Administracions Públiques, pot aprovar totes les ordenances i disposicions que siguin
necessàries per a la gestió dels serveis de sanejament d’aigües residuals, que seran
complementàries d’aquests Reglament.
2. Aquest Reglament té vigència indefinida, sempre que no resulti alterat totalment o
parcialment per una norma de rang igual o superior.
Article 4. Objectius
1. Aquest Reglament cerca assolir, mitjançant la present regulació, els següents objectius:
a) Regular i controlar l’ús dels sistemes comunitaris de sanejament que ajudi a preservar la
integritat física de les obres i equips constituents.
b) Protegir la salut del personal encarregat de l’explotació i manteniment dels sistemes
col·lectors i de les plantes de tractament.
c) Garantir, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials
que entren en els sistemes col·lectors tinguin característiques similars a les aigües residuals
urbanes.
2. Com a conseqüència de l’assoliment dels objectius fixats a l’apartat 1 d’aquest article, es
garanteix:
a) La no obstaculització del funcionament de les plantes de tractament.
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b) Que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el
medi ambient i que les aigües receptores compleixin les altres normatives vigents en la
matèria.
Article 5. Naturalesa i gestió del servei
1. El servei del sistema comunitari de sanejament municipal és de caràcter públic.
2. En ús de la facultat d’autoorganització dels ens locals, correspon a l’Ajuntament de Tremp
establir la forma de gestió del servei públic de sanejament d’aigües residuals.
3 En virtut de la integració de l’Ajuntament de Tremp en el Consorci per la Gestió Integral
d’Aigües de Catalunya, el seu ens instrumental, GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE
CATALUNYA, SA, serà l’encarregat de la prestació del servei com a forma de gestió directa
de servei públic, el qual tindrà la condició de gestor del servei. No obstant, l’Ajuntament
podrà en qualsevol moment acordar la seva prestació per qualsevol de les formes de gestió
directes o indirectes previstes per la llei.
4. El gestor del servei ostenta la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament relació
amb el servei regulat en el present Reglament.
5. En cas d’insuficiència dels serveis tècnics corresponents i per fer front a totes aquelles
obligacions que li venen donades per la legislació d’aigües, la normativa mediambiental,
sanitària i tècnica, l’Ajuntament de Tremp pot demanar l’assistència i l’ajuda necessària als
ens supramunicipals de cooperació i assistència als municipis.
Article 6. Definicions
Als efectes d’aquest Reglament s’estableixen les següents definicions bàsiques:
a) Aigües residuals: Són les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, instal·lacions
comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s’aboquen, a vegades junt amb
aigües d’altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques.
b) Aigües residuals domèstiques: Les aigües residuals procedents dels usos particulars
(sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc) generades principalment
pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, no comercials, ni agrícoles,
ni ramaderes.
d) Aigües residuals no domèstiques: Totes les aigües residuals abocades des d’establiments
utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o ramadera i que no
siguin d’escorrentia pluvial.
f) Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la seva barreja amb les
aigües residuals no domèstiques i/o aigües d’escorrentia pluvial.
g) Aigües pluvials: Són les produïdes simultàniament o immediatament a continuació i com a
resultat de qualsevol forma de precipitació natural.
h) Aigües residuals assimilables a domèstiques: Són les aigües procedents de les activitats
diferents dels habitatges però que la seva càrrega contaminant és equivalent a les aigües de
procedència domèstica.
i) Aigües residuals industrials: Són les aigües procedents d’activitats diferents dels
habitatges, degudes als processos propis de l’activitat industrial de l’establiment, que
comporten una càrrega contaminant diferent a les aigües residuals domèstiques.
j) Clavegueram: Conjunt de conductes que tenen per finalitat la recollida i evacuació de les
aigües residuals.
k) Clavegueram municipal: És el clavegueram de propietat municipal construït o acceptat per
l’Ajuntament, el qual té cura del seu manteniment i la seva conservació.
l) Clavegueró: És aquell conducte subterrani col·locat transversalment a la via pública que
serveix per conduir les aigües residuals i, si escau, les pluvials, des de qualsevol tipus
d’edifici o finca a la xarxa de clavegueram.
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m) Col·lector: Conducte que té per finalitat la conducció de les aigües residuals fins l’estació
depuradora
n) Embornal: Instal·lació composta de boca, pou de caiguda i conducció fins a la claveguera,
destinada a recollir i transportar a la xarxa de clavegueram les aigües superficials
d’escorrentia de la via pública.
o) Llicència de connexió: Llicencia expedida per l’Ajuntament per a poder efectuar
l’escomesa particular o clavegueró al clavegueram municipal.
p) Permís d’abocament: Permís expedit per l’Ajuntament per a l’abocament de les aigües
residuals amb les característiques, composicions i condicions establertes en aquest
Reglament a la xarxa de clavegueram municipal.
q) Sistema públic de sanejament d’aigües residuals: Conjunt de bens de domini públic
interrelacionats en un tot orgànic, del que formen part la xarxa de clavegueram municipal,
els col·lectors i l’estació depuradora.
c) Usuaris: Tota persona natural o jurídica titular d’un habitatge, activitat, comerç o indústria,
que aboqui aigües residuals.
TÍTOL SEGON. UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
Capítol I
Disposicions generals relatives a la xarxa de clavegueram
Article 7. Ús de la xarxa de clavegueram
1. Tots els habitatges, edificis residencials o de serveis, comerços, magatzems, establiments
industrials i altres instal·lacions que originin o puguin originar abocaments han de complir les
disposicions establertes en aquest Reglament.
2. Tots els edificis i els establiments, tant d’habitatges com industrials o comercials, sigui la
que sigui la seva activitat o destinació, que confrontin amb un vial públic en els quals existeix
xarxa de clavegueram han de connectar obligatòriament els seus abocaments d’aigües
residuals a la xarxa de clavegueram municipal, prèvia obtenció de la corresponent llicència
de connexió i, si s’escau, el permís d’abocament.
3. Allà on hi hagi xarxa separativa, les edificacions han de comptar amb una doble xarxa de
desguàs i de baixants, i s’ha d’evitar en tot moment la mescla d’aigües residuals i pluvials.
En aquests supòsits, està totalment prohibida la connexió de qualsevol conducte d’aigües
pluvials a la xarxa d’aigües residuals i dels conductes d’aigües residuals a xarxes de
pluvials.
Article 8. Règim aplicable davant la manca de clavegueram
1. Els edificis i els establiments, tant d’habitatges com industrials o comercials, sigui la que
sigui la seva activitat o destinació que no reuneixin la condició anterior i disposin de pou sec
estaran obligats, mentre no es connectin a la xarxa de clavegueram, a la seva neteja una
vegada a l’any com a mínim, quedant en la mateixa mesura obligats a l’execució dels
treballs necessaris pel seu correcte funcionament i manteniment.
2. Els habitatges unifamiliars situats en zones on falti el clavegueram, per tal de poder
realitzar individualment la recollida i depuració de les aigües pluvials i residuals,
respectivament, hauran d’obtenir la preceptiva autorització municipal, que determinarà el
sistema de sanejament escaient. L’autorització municipal no eximeix de la posterior connexió
a la xarxa de clavegueram, en el supòsit que aquesta es construeixi
3. Els abocaments a la llera pública o al medi natural s’han d’ajustar necessàriament a les
prescripcions del reial Decret Legislatiu 1/2001, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Aigües i del Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini
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públic hidràulic i d’altres disposicions que siguin aplicables, i han de disposar de la
preceptiva autorització d’abocament de l’Agència Catalana de l’Aigua.
4. Resten prohibits els abocaments a cel obert, a clavegueres fora de servei, així com
l’eliminació d’aquests per injecció al subsòl, deposició sobre el terreny o mètodes similars.
Article 9. Construcció de les instal·lacions d’aigua
1.En tota via pública la construcció del clavegueram precedirà o serà simultània, en la
mesura que això sigui possible, a la de les instal·lacions del servei de proveïment d’aigua.
2. Les distàncies de les clavegueres i claveguerons en relació amb les canonades o
conduccions d’aigua de proveïment i amb les conduccions dels altres serveis seran els
establerts en la normativa vigent en cada moment.
Article 10. Construcció de clavegueres pels particulars
1. La competència de l’execució del clavegueram es municipal i, per tant, de la seva
realització n’és responsable l’Ajuntament o gestor autoritzat per aquest.
2. No obstant, es podrà autoritzar als particulars l’execució de trams de claveguera en la via
pública sota les següents condicions:
a). Caldrà que tramitin l’obtenció de la corresponent llicència davant l’Ajuntament.
b) Caldrà restituir en igualtat de condicions a les preexistents els béns que haguessin
resultats afectats, ja siguin públics o privats.
c) Caldrà ingressar el 10 per 100 de l’import del pressupost de l’obra, com a fons de
garantia. Aquest li serà retornat un cop rebuda l’obra definitivament sense que hi hagin
responsabilitats per les quals hagi de respondre la garantia.
Article 11. Clavegueram a les urbanitzacions de nova implantació
En relació al clavegueram en urbanitzacions de nova implantació o ampliacions de les
existents serà obligatori el compliment de la normativa urbanística relativa al sanejament.
Article 12. Servituds dels sistemes particulars
En la construcció de sistemes particulars complerts de clavegueram (urbanitzacions,
polígons industrials, etc.) s’imposaran els següents tipus de servituds:
a) Servitud de clavegueram: Comprèn una franja longitudinal paral·lela a l’eix de la
claveguera i al seu llarg, en la qual resta terminantment prohibit l’edificació i la plantació
d’arbres o altres vegetals d’arrel profunda. La seva amplada (h) a cada costat de l’eix ve
donada per l’expressió h=Re+1, expressada en metres, a on Re es el radi exterior
horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla.
b) Servitud de protecció de col·lector general: Comprèn una franja definida a l’igual que
l’anterior i on està permesa l’edificació però no la plantació d’arbres o plantes d’arrel fonda.
La seva amplitud es de h=Re+3, expressada en metres.
Capítol II
De la connexió a la xarxa de clavegueram
Article 13. Connexions a la xarxa de clavegueram
La connexió a la xarxa de clavegueram es realitza a través de la construcció del
corresponent clavegueró, que és aquell conducte subterrani col·locat transversalment a la
via pública que serveix per conduir les aigües residuals i, si escau, les pluvials, des de
qualsevol tipus d’edifici o finca a la xarxa de clavegueram.
Article 14. Llicència de connexió
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1. Els interessats, per poder connectar a la xarxa de clavegueram, hauran de sol·licitar a
l’Ajuntament la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram amb la presentació prèvia
dels documents següents:
a) Nom del titular, domicili de l’habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la
instal·lació.
b) Ubicació i característiques de l’establiment o de l’activitat, si s’escau.
c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçada, a escales respectives
1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.
2. En el cas de peticionaris de caràcter industrial, hauran de presentar, a més a més, la
llicència d’activitats.
3. En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra a la xarxa de sanejament sense la
llicència prèvia de connexió.
4. La connexió a la xarxa de clavegueram d’un nou usuari haurà de complir les exigències
d’aquest Reglament i de les normes urbanístiques.
Article 15. Normes tècniques d’aplicació a les connexions al clavegueram
1. Les construcció de les connexions a la xarxa de clavegueram ha de complir les següents
condicions:
a) Mantenir les dimensions i disposicions adequades per a un desguàs correcte.
b) Les instal·lacions interiors de desguàs d’un edifici, situades a cota inferior a la rasant de
vorera, han de ser completament estanques a la pressió mínima d’1 Kg/cm2.
c) El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 20 centímetres de
diàmetre, i la seva pendent longitudinal superior al 10%.
d) S’ha d’instal·lar un sifó general en cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids.
e) Entre la connexió del clavegueró i el sifó general de l’edifici, s’ha de disposar
obligatòriament d’una canonada de ventilació sense sifó ni cap tancament, que sobrepassi
en dos metres l’últim plànol accessible de l’edifici i que ha de situar-se com a mínim a uns
altres dos metres de distància dels immobles veïns. Per l’esmentada canonada, podran
conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de
recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.
f) En els edificis ja construïts, les conduccions d’aigües pluvials es poden utilitzar com a
xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d’adaptar-se a les condicions
assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.
3. Les obres de connexió al sistema públic de sanejament estan subjectes a les
prescripcions de la normativa urbanística.
4. En modificar-se la disposició de les vies públiques per l’ens urbanístic que tingui
competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l’emplaçament
del clavegueró longitudinal sense dret per part dels interessats a cap indemnització.
Article 16. Competència relativa a la construcció de clavegueró
1. És d’exclusiva competència municipal construir els claveguerons en el trajecte comprès
entre la claveguera pública i el límit de la propietat, procedint en tot cas a la reposició del
paviment i altres serveis afectats. Es pot autoritzar als particulars l’execució per si mateixos
d’aquest tram de clavegueró. En tot cas, totes les despeses que generi aquesta actuació són
a càrrec del promotor o propietari de l’edifici o finca a la que dona servei i d’acord amb la
valoració que per tal efecte es realitzi.
2. La construcció de la part del 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. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.
Article 17. Condicions pel la connexió del clavegueró al col·lector general
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Les condicions per a la connexió del clavegueró al col·lector general són les següents:
a) Que el clavegueró compleixi les condicions físiques i químiques d’aquest reglament i la
resta de la legislació vigent.
b) Que es compleixin les condicions tècniques de connexió al col·lector general, fixades per
les ordenances municipals específiques o urbanístiques.
Article 18. Utilització compartida del clavegueró
1. Els titulars de la llicència per a la construcció d’un clavegueró longitudinal, i sempre que
la secció, el cabal o qualsevol altra consideració de tipus tècnic ho permeti, hauran de tolerar
en el mateix les aigües públiques i les procedents de finques d’aquells particulars que ho
sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l’Ajuntament de Tremp.
2. Per a aconseguir l’esmentada autorització, caldrà l’acord entre el titular 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 a les que ocasioni la seva conservació i
manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que
el facin servir.
3. En el cas que no hi hagi acord entre el titular del clavegueró i el peticionari, s’atendrà al
que decideixi l’Ajuntament o ens prestador del servei el qual repartirà el cost de construcció,
conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com escomeses reals tingui
el clavegueró, prescindint de la possible existència d’escomeses subsidiàries.
4. En modificar-se la disposició de les vies públiques per l’ens urbanístic que tingui
competències en la matèria, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l’emplaçament
del clavegueró longitudinal, sense dret per part dels interessats a cap indemnització.
Article 19. Obligacions del propietari
1.Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat,
l’elevació haurà d’ésser realitzada pel propietari de la finca.
2. En cap cas es podrà exigir en aquests supòsits a l’Ajuntament o a l’ens prestador del
servei responsabilitats pel fet que a través del clavegueró de desguàs puguin penetrar en
una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.
Article 20. Limitacions relatives a les possibles connexions
1. No es permetran les connexions directes d’usuaris individuals al col·lector general. De
forma excepcional i provisionalment s’autoritzaran aquestes connexions si no hi ha altra
solució tècnica .
2. No es permès vessar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es
podran traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com
fires o camps d’acollida del terme municipal i establiments industrials fins la planta
depuradora, mitjançant camions cisternes per a poder ser tractades, sempre que siguin
admeses pel gestor de la planta depuradora.
Article 21. Conservació i manteniment del clavegueró
1. La conservació i manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram seran a
càrrec dels titulars de la instal·lació, els quals són els únics responsables del seu perfecte
estat de funcionament.
2. En el cas que algun o tots dels esmentats aspectes fossin realitzats per l’Ajuntament o
ens prestador del servei, les despeses corresponents repercutiran íntegrament a l’usuari.
3. Davant qualsevol anomalia o desperfecte que impedís el funcionament correcte del
clavegueró, l'Ajuntament o ens prestador del servei requerirà al titular per a que en el termini
que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Passat aquest
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termini sense que es realitzin les obres pertinents, l’esmentada entitat podrà acudir a
l’execució subsidiària a càrrec del titular si és procedent o a la imposició de multes
coercitives amb el mateix objectiu.
4. Si es tractés d’un clavegueró longitudinal amb més d’un entroncament, el requeriment es
farà únicament a l’usuari que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat,
sens perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els
usuaris.
5. Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l’Ajuntament o ens
prestador del servei s’hagin de portar a terme per a un correcte funcionament del clavegueró
només comprendrà el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca
les haurà de fer el propietari.
Article 22. Potestats municipals relatives al clavegueró
L’Ajuntament o l’ens prestador del servei es reserva el dret a la realització per causes
justificades de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons
o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.
TÍTOL TERCER. ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AL SISTEMA PÚBLIC DE
SANEJAMENT
Capítol I Disposicions generals
Article 23. Règim aplicable
1. La utilització obligatòria del sistema públic de sanejament d’aigües residuals en el
municipi de Tremp està subjecta al compliment de les condicions establertes en aquest
Reglament i, si s’escau, al permís d’abocament.
2. Les prescripcions d’aquest Títol d’aquest Reglament són d’estricte compliment en tots
aquells elements que integren el sistema públic de sanejament d’aigües residuals del terme
municipal.
3. Aquest Títol no és, en canvi, aplicable als abocaments directes a la llera pública, regulats
per la legislació d’aigües i del domini públic hidràulic.
Article 24. Abocaments al medi
1. L’autorització d’un abocament al medi només eximeix de la connexió al sistema públic de
sanejament si no n’hi ha en l’entorn o bé si, encara que n’hi hagi, és autoritzat per l’Agència
Catalana de l’Aigua, perquè és més beneficiós per al medi, d’acord amb l’establert al Decret
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós en matèria d’aigües de
Catalunya i al Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament.
2. En cas de revocació de l’autorització d’abocament al medi per part de l’Agència Catalana
de l’Aigua, la connexió i l’abocament al sistema públic de sanejament d’aigües residuals
esdevenen obligatòries per al titular de l’activitat.
Així mateix, desaparegudes les causes que justifiquen els abocaments esmentats en
l’apartat anterior, la connexió i l’abocament al sistema públic de sanejament d’aigües
residuals esdevenen obligatoris.
Capítol II Condicions dels abocaments al sistema públic de sanejament
Article 25. Abocaments prohibits
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Queden expressament prohibides les següents conductes:
a) L’abocament al sistema públic de sanejament de les substàncies que s’estableixen en
l’Annex I del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament.
La relació de substàncies inclosa en aquest Annex serà revisada periòdicament i no es
considerarà exhaustiva, sinó simplement enumerativa.
b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permetin el seu abocament al sistema,
excepte en casos d’emergència extrema o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació
prèvia a l’Ajuntament.
c) L’abocament al sistema d’aigües netes quan es pugui adoptar una solució tècnica
alternativa per existir a l’entorn de l’activitat una xarxa de sanejament separativa o una llera
pública. En cas contrari, s’ha d’obtenir un permís específic de l’Ajuntament per realitzar
aquests abocaments.
Article 26. Abocaments limitats
1. Resta prohibit abocar directament o indirectament al sistema públic de sanejament,
abocaments amb les característiques o amb una concentració de contaminants igual o
superior en tot moment als expressats a l’Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
La relació establerta en aquest Annex s’ha de revisar periòdicament i no es considera
exhaustiva, sinó simplement enumerativa.
2. L’Ajuntament, amb comunicació prèvia a l’Agència Catalana de l’Aigua, pot adoptar
limitacions diferents a les establertes en l’apartat anterior quan, en aplicació de les millors
tècniques disponibles, s’aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa
abocada al sistema, el cabal abocat considerat en el permís d’abocament decreixi a causa
de l’estalvi d’aigua per part de l’establiment.
3. L’Ajuntament pot revisar i, si s’escau, modificar, les prescripcions i limitacions anteriors,
en atenció a consideracions particulars no incloses en aquest apartat quan els sistemes de
depuració corresponent així ho admetin o requereixin.
Article 27. Altres condicions
1. Tots els establiments industrials, qualsevulla que sigui la seva activitat, tant si realitzen o
no pretractament correcte dels seus abocaments, han de disposar d’un element (tamís, reixa
de desbast, etc.) que impedeixi l’abocament de sòlids al sistema públic de sanejament. El
pas net d’aquest element serà l’adequat a la naturalesa de l’abocament amb un pas màxim
de 50 mm.
2. Els cabals punta abocats al sistema de sanejament no poden excedir del sèxtuple (6
vegades) en un interval de quinze minuts o del quàdruple (4 vegades) en una hora, del valor
mitjà diari.
3. S’ha de controlar especialment el cabal i la qualitat de l’afluent en el cas de neteja de
tancs, el seu buidat amb l’ocasió de tancament vacacional o circumstàncies anàlogues.
4. En tots aquells casos que el client instal·li un equip que en el seu procés generi algun
tipus de vessament, el seu abocament al sistema públic de sanejament no pot superar els
paràmetres i limitacions indicades en aquest Reglament.
Article 28. Pretractament
1. Les aigües residuals que entrin en el sistema públic de sanejament municipal han de tenir
característiques similars a les aigües residuals urbanes i per aquest motiu han de complir els
límits d’abocament establerts en aquest Reglament, o en el seu cas, els fixats
específicament al corresponent permís d’abocament.
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2. Les aigües residuals que no compleixin les limitacions establertes han de ser objecte del
pretractament que sigui necessari per:
a) Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les plantes de
tractament.
b) Garantir que els sistemes col·lectors, les plantes de tractament i els equips instal·lats en
ells no es deteriorin.
c) Garantir que no s’obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.
d) Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius
sobre el medi ambient i que les aigües receptores compleixin altres normatives en la
matèria.
e) Permetre l’evacuació dels fangs a altres medis amb completa seguretat.
3. Les instal·lacions necessàries pel pretractament a què es refereix l’apartat anterior han de
ser construïdes, explotades i mantingudes pel propi usuari o per les comunitats o empreses
d’abocament contemplades al Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües, i al Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic, i degudament autoritzades.
Article 29. Mesures correctores especials de seguretat
L’Ajuntament, previ informe dels serveis tècnics i prèvia audiència a l’interessat per un
període de quinze dies, pot exigir en el permís d’abocament l’adopció de mesures
correctores especials de seguretat, amb la finalitat de prevenir accidents que puguin
provocar abocaments incontrolats al sistema de productes emmagatzemats de caràcter
perillós.
Article 30. Actuacions de l’Ajuntament
Sense perjudici de les sancions i responsabilitats a què doni lloc, en cas de realització de
qualsevol abocament prohibit o que incompleixi les limitacions establertes en aquest
Reglament i que pugui causar efectes perniciosos o perillosos en les instal·lacions del
sistema de sanejament, al personal de servei o alguna molèstia pública, l’Ajuntament pot
adoptar alguna de les mesures següents:
a) Prohibir totalment l’abocament quan es tracti de materials no susceptibles de correcció
mitjançant el tractament oportú.
b) Exigir un tractament previ que permeti concentracions compreses dintre dels límits
tolerats.
c) Imposar la vigilància i comprovació sistemàtica de les quantitats i proporcions
d’abocament per a la seva adequació als límits màxims permesos reglamentàriament.
d) Exigir el pagament anticipat dels costos addicionals que comporti la protecció de les obres
de fàbrica, d’instal·lacions i el personal.
e) Imposar un preu supletori per la protecció de les instal·lacions i el seu manteniment.
Capítol III
Abocaments en situació d’emergència
Article 31. Situació d’emergència
S’entén que existeix una situació d’emergència o perill quan es dóna alguna de les
circumstàncies següents:
a) Quan a causa d’un accident a les instal·lacions de l’usuari hi hagi un risc imminent de
produir-se un abocament inusual al sistema públic de sanejament, potencialment perillós per
a la salut de les persones, les instal·lacions, l’estació depuradora d’aigües residuals o per al
mateix sistema, o bé que pugui alterar de forma substancial les condicions fixades pel
permís d’abocament.
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b) En els casos d’un abocament fortuït les característiques del qual sobrepassin les
condicions dels permisos d’abocament i que pugui donar lloc a episodis de contaminació i/o
riscos per al medi, el sistema i/o les persones.
c) Quan s’aboquin cabals que excedeixin el doble del màxim autoritzat.
Article 32. Obligacions de l’usuari
1. Davant d’una situació d’emergència o perill, l’usuari té el deure de comunicar
immediatament la situació a l’Ajuntament o ens prestador del servei, amb objecte d’evitar o
reduir els danys que es puguin produir.
2. A més, l’usuari ha d’adoptar, a la major rapidesa possible, totes les mesures previstes al
seu pla d’autoprotecció/emergència i emprar tots els mitjans que estiguin al seu abast a fi
d’aconseguir que els productes vessats ho siguin en la mínima quantitat possible i/o reduir al
màxim llur perillositat.
3. En un termini màxim de set dies, l’interessat ha de remetre a l’Ajuntament, o ens
prestador del servei, i a l’Agència Catalana de l’Aigua un informe detallat de l’incident, en el
qual han de figurar, com a mínim, les dades següents:
a) Nom, identificació i ubicació de l’empresa.
b) Cabal i matèries abocades.
c) Causa de l’accident, hora en la qual es va produir i durada.
d) Mesures adoptades i mitjans emprats per l’usuari.
e) Hora i forma en què es va comunicar l’incident a l’empresa.
f) Totes aquelles altres dades i precisions que permetin als serveis tècnics corresponents
una correcta interpretació de l’incident i una adequada valoració de llurs conseqüències.
4. Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals al sistema públic de
sanejament han de tenir recintes de seguretat capaços de contenir el possible abocament
accidental, segons cada cas en particular.
Article 33. Instruccions a seguir en cas d’emergència
1. L’Ajuntament o ens prestador del servei ha de facilitar els números telefònics als quals
l’usuari ha de comunicar l’emergència. Establerta la comunicació, l’usuari ha de fer saber el
tipus de producte i el volum o la quantitat que se n’ha abocat.
2. L’usuari ha d’intentar contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que poguessin
produir-se. En aquest sentit, ha de disposar d’instruccions a seguir davant la situació
d’emergència d’acord amb allò previst al seu pla d’autoprotecció/emergència. Les
instruccions s’han de redactar de forma que siguin fàcilment comprensibles per tota classe
de personal, i se n’ha de posar un exemplar a l’abast en tots els punts estratègics del local i,
especialment, en llocs en què els operaris han d’actuar per dur a terme les mesures
correctores previstes.
Capítol IV
Permís d’abocament al sistema públic de sanejament
Article 34. Permís d’abocament al sistema
1. El permís d’abocament al sistema públic de sanejament de Tremp s’atorga d’acord amb el
règim jurídic establert per aquest Títol.
2. L’atorgament d’aquest permís faculta als usuaris per realitzar abocaments d’aigües
residuals al sistema públic de sanejament dins del terme municipal en les condicions que
s’hi estableixin.
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3. El permís d’abocament al sistema s’estableix en aquest Reglament, sens perjudici de les
autoritzacions ambientals i les llicències ambientals atorgades per la Generalitat de
Catalunya i els Ajuntaments, respectivament.
Article 35. Competència
Correspon a l’Ajuntament de Tremp, en la seva qualitat d’Administració competent, atorgar
les autoritzacions d’abocaments, inspeccionar, sancionar i rescabalar dels eventuals
sobrecostos d’explotació en el sistema públic de sanejament de llur àmbit.
Article 36. Exigència
1. Resten obligats a obtenir el permís d'abocament al sistema públic de sanejament i a
realitzar els seus abocaments d’aigües residuals en les condicions establertes en aquest
Reglament:
a) Els usuaris no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E
de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 1993, aprovada pel Decret
97/1995, de 21 de febrer.
b) Totes les activitats que no són contemplades a l’apartat anterior i puguin ser considerades
potencialment contaminants per l’Ajuntament.
c) Totes les activitats que generin abocaments superiors als 6.000 m3/any.
2. En el cas que, de conformitat amb el que preveu l’article 28 d’aquest Reglament, els
titulars de les activitats potencialment contaminants hagin de realitzar un tractament previ i
aquest pretractament estigui a càrrec d’una comunitat o d’una empresa d’abocaments de les
que contemplen el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Aigües i el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament del domini públic hidràulic, això s’ha de fer constar en el permís de cada titular,
sense perjudici que les entitats esmentades han de comptar, al seu torn, amb el propi
permís d’abocament.
3. Els usuaris industrials, per tal de poder fer abocaments al sistema de sanejament han de
disposar, així mateix, de la connexió de servei.
Article 37. Obligacions del titular
El titular del permís d’abocament ha de complir les obligacions següents:
a) Comunicar amb caràcter immediat a l’Ajuntament qualsevol avaria en el procés productiu
i/o qualsevol incidència que pugui afectar negativament a la qualitat de l’abocament al
sistema.
b) Comunicar amb caràcter immediat a l’Ajuntament qualsevol circumstància futura que
impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l’abocament
perquè l’Ajuntament procedeixi, si s’escau, a la revisió del permís.
c) Disposar d’un pla d’autoprotecció/emergència elaborat d’acord amb allò establert per la
legislació sectorial, on es recullin les accions escaients per fer front a situacions
d’emergència, de conformitat amb el que estableix l’article 32 d’aquest Reglament.
Article 38. Procediment d’atorgament en activitats sotmeses a autorització ambiental,
llicència ambiental i permís ambiental
En el cas d’activitats compreses en l’àmbit d’aplicació de la legislació de prevenció i control
ambiental de les activitats, l’obtenció del permís d'abocament al sistema públic de
sanejament dins del terme municipal de Tremp, s’integra en els procediments de
l’esmentada legislació en els termes que la mateixa prevegi.
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Article 39. Procediment d’atorgament en activitats sotmeses a comunicació i en
activitats no sotmeses a la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats
1. En el cas que l’activitat subjecta a permís d’abocament estigui sotmesa al règim de
comunicació o no es trobi compresa en l’àmbit d’aplicació de la legislació de prevenció i
control ambiental de les activitats, regirà la normativa de procediment administratiu comú
amb les següents particularitats:
a) El sol·licitant del permís d’abocament, ha d’adreçar la sol·licitud de permís a l’Ajuntament
de Tremp.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits necessaris, es requerirà a l’interessat perquè, en el
termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els documents preceptius, amb la
indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seva sol·licitud.
b) El responsable de la tramitació del procediment pot dur a terme tots aquells actes
d’instrucció que cregui necessaris, inclosa la pràctica de les inspeccions que calgui.
L'informe dels serveis tècnics de l’Ajuntament mitjançant el qual s’informa de la viabilitat de
la connexió al sistema de sanejament té caràcter preceptiu i vinculant.
c) L’òrgan competent de l’Ajuntament, atenent els informes esmentats i la informació al seu
abast, formula la proposta de resolució.
La proposta de resolució es notifica als interessats en l’expedient perquè en un termini de
deu dies puguin fer al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimin
pertinents. Es podrà prescindir d’aquest tràmit quan, amb l'informe favorable dels serveis
tècnics de l’Ajuntament, el permís s’atorgui en els mateixos termes en què ha estat sol·licitat.
d) L’Ajuntament ha de dictar i notificar la resolució en el termini màxim de sis mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució expressa, la sol·licitud
s’entendrà desestimada, de conformitat amb el que disposa la legislació de procediment
administratiu comú.
Article 40. Contingut
1. El permís d’abocament al sistema ha d’incloure com a mínim els aspectes següents:
a) Els límits màxims admissibles de les característiques de l’abocament per a l’establiment
dels quals s’haurà de tenir en compte l’assoliment dels objectius de qualitat del medi.
b) El cabal mitjà abocat (m3/d) i cabal màxim abocat (m3/h).
c) L’obligació d’instal·lar una arqueta que permeti l’aforament i la presa de mostres en el
termini màxim d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució. L’arqueta ha de
disposar d’un element aforador quan el cabal de l’abocament i d’abastament siguin diferents,
o l’ens competent consideri necessària la seva instal·lació com a conseqüència de la
tipologia de l’abocament.
d) El període de proves que no pot excedir un any per tal d’avaluar les incidències de la
connexió al normal funcionament del sistema de sanejament.
e) La durada màxima del permís d’abocament.
2. El permís d’abocament al sistema pot establir, a més, limitacions, condicions i garanties
pel que fa a:
a) Límits sobre l’horari de l’abocament.
b) Registres de planta en relació als abocaments.
c) Programes d’execució d’instal·lacions de depuració.
d) Aforament de cabals.
e) Les obligacions adquirides per l’usuari o usuària.
f) Altres que estableixi l’ens gestor.
3. El permís d’abocament al sistema pot establir l’obligació de realitzar autocontrols per part
del titular de l’activitat, d’acord amb el que estableix la legislació de prevenció i control
ambiental de les activitats, quan es tracti d’activitats compreses en el seu àmbit d’aplicació o
bé d’usuaris o usuàries que, pel cabal i/o per la càrrega contaminant i/o pel fet de manipular
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productes perillosos, comportin un elevat risc d’impacte sobre el sistema públic de
sanejament.
4. El permís pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats a l’annex II del
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament, en el cas que s’aprovi un programa que garanteixi el compliment d’aquestes
exigències en un termini de dotze mesos o en el cas que es presenti un projecte de reducció
de la contaminació tècnicament viable i temporalment possible.
5. Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament ho permetin, es poden admetre
abocaments que superin els límits establerts en el bloc 1 de l’annex II del Decret 130/2003,
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, amb
l’objectiu d’aprofitar al màxim la seva capacitat de depuració. Cal que aquesta possibilitat es
reguli en el permís d’abocament detallant-se, entre d’altres extrems, els límits sobre l’horari,
el cabal, les càrregues contaminants de l’abocament, així com el sobrecost. L’atorgament
del permís d’abocament no pot, en cap cas, comprometre l’assoliment dels objectius de
qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de sanejament.
6. Quan els abocaments d’aigües residuals els generin activitats compreses en l’àmbit
d’aplicació de la legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, les prescripcions
del permís d’abocament al sistema s’integren en la resolució que posa fi al procediment en
els termes previstos en l'esmentada legislació .
7. La inspecció i el control de les condicions establertes en el permís d’abocament
corresponen a l’Ajuntament de Tremp o a l’ens gestor del servei.
Article 41. Termini
1. El permís d'abocament té un termini màxim de vigència de quatre anys i és susceptible de
renovacions successives per períodes d'igual durada, sempre que es compleixin les normes
de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.
2. Els permisos d’abocament que s’hagin obtingut a través del procediment previst en la
legislació de prevenció i control ambiental de les activitats, han de renovar-se cada quatre
anys, sense perjudici de la revisió establerta per dita legislació. Aquesta revisió periòdica
també és vàlida com a renovació del permís d’abocament, sempre i quan la revisió resulti
favorable.
3. El titular del permís d'abocament pot obtenir la seva renovació automàtica si amb una
antelació mínima de sis mesos a l'expiració del permís acredita davant l’Ajuntament o ens
gestor del servei el compliment de les condicions fixades en la resolució d'atorgament del
permís.
Transcorregut el termini de sis mesos des de l'inici del procediment sense que s’hagi dictat i
notificat la resolució, s’entén que el permís queda renovat.
Article 42. Revisió
1. Sens perjudici del previst a la legislació prevenció i control ambiental de les activitats i
normativa que la desenvolupa, el permís d’abocament al sistema s’ha de revisar en els
casos següents:
a) Quan es produeixi algun canvi significatiu en la composició de l’abocament que pugui
afectar el sistema de sanejament o el medi receptor.
b) Quan s’hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del
seu atorgament, o quan n’hagin sobrevingut d’altres que justificarien la denegació del permís
o el seu atorgament amb condicions diferents.
c) Quan la càrrega contaminant abocada per a les activitats respecte el total tractat pel
sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.
d) Quan l’efecte additiu d’abocaments de les mateixes característiques qualitatives en
dificulti, també, el seu tractament adequat.
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e) Quan es modifiquin els límits d’abocament fixats per aquest Reglament.
f) Quan s’arribi als límits de saturació del sistema.
g) Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
2. Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l’abocament s’ha d’atorgar un
termini, que en cap cas pot excedir de dotze mesos, per adaptar-se als nous requeriments.
3. Mitjançant resolució motivada i prèvia audiència de l’interessat, l’Ajuntament ha d’acordar
la modificació del condicionat que resulti adequat i pertinent a conseqüència de la revisió
practicada d’acord amb l’establert als apartats anteriors. La revisió de l’autorització no dóna
lloc a indemnització.
Article 43. Revocació
1. El permís d’abocament pot ser revocat, sense que això generi cap dret d’indemnització,
en els supòsits següents:
a) Revocació de l’autorització, llicència o permís que permeti el desenvolupament de
l’activitat.
b) Incompliment dels requeriments efectuats per l’adequació de l’abocament a les condicions
establertes.
c) Incompliment de les condicions establertes en aquest Reglament amb caràcter general, o
de les fixades amb caràcter particular en el respectiu permís.
d) Com a mesura aparellada a una sanció imposada d’acord amb les previsions d’aquest
Reglament.
2. En tot cas, la revocació del permís d’abocament s’ha d’adoptar mitjançant resolució
motivada i amb audiència prèvia de l’interessat.
Article 44. Transmissió del permís d’abocament al sistema
Els permisos d’abocament són transmissibles. El titular del permís ha de comunicar la seva
transmissió a l'Ajuntament a efectes de la corresponent modificació en el cens d’abocaments
al sistema, aportant la documentació acreditativa d’aquest canvi.
Article 45. Programes de reducció de la contaminació
1. El permís d’abocament al sistema pot incloure excepcions temporals als requeriments
especificats en l’annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament dels serveis públics de sanejament, sempre que s’aprovi un programa que
garanteixi el compliment d’aquestes exigències o un programa de reducció de la
contaminació tècnicament viable i temporalment possible en un termini màxim de dotze
mesos per tal d’adequar les característiques dels abocaments a aquest Reglament, d’acord
amb el model que faciliti l’Ajuntament.
2. Els programes han de comprendre els aspectes següents:
a) La memòria descriptiva de l’activitat causant de l’abocament.
b) L’eliminació de la contaminació en origen.
c) Les modificacions en el procés que siguin adients.
d) El projecte de depuració, amb indicació del seu cost.
e) El programa d’execució de l’esmentat projecte en el qual es detallin les fases i terminis
per a la realització, que en cap cas pot excedir un any.
f) Les característiques de l’aigua residual depurada.
g) El règim dels cabals abocats.
h) Les revisions d’explotació i manteniment.
i) Qualsevol altre aspecte que l’Ajuntament consideri oportú en funció de les característiques
de l’activitat.
j) La declaració de veracitat de les dades anteriors.
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k) La documentació que acrediti estar en possessió de l’autorització i la llicència ambiental o
haver-les sol·licitat.
3. L’interessat ha de presentar la sol·licitud de permís adreçada a l’Ajuntament, juntament
amb la documentació relativa als punts referits en l’apartat anterior.
Una vegada examinada la documentació anterior, l’Ajuntament, si s’escau, requerirà
l’interessat perquè en el termini de deu dies solucioni la mancança o acompanyi els
documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la
seva sol·licitud. En cas de desistiment es dictarà resolució consistent en la declaració
d’aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables. Quan la
documentació requerida tingui relació amb l’apartat i) del paràgraf anterior, el termini es pot
ampliar a cinc dies més.
4. D’acord amb el que preveu l’annex VIII del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, l’Ajuntament ha de valorar en
euros/dia el cost que representa l’excés de contaminació abocada durant l’execució del
programa. La quantitat, resultant de multiplicar aquest valor pels dies indicats en el
programa, s’ha de notificar a l’interessat, el qual ha de dipositar una fiança pel mateix import
en el termini de deu dies, afecta al compliment de les prescripcions contemplades en el
programa. Aquesta fiança es pot constituir amb aval o bé qualsevol dels altres mitjans de
garantia contemplats a la Llei de Contractes del Sector Públic.
5. Una vegada constituïda la fiança i aprovat el programa, previ informe favorable dels
serveis tècnics de l’Ajuntament, s’ha d’atorgar a l’interessat el permís d’abocament, dins el
termini de sis mesos, condicionat al compliment del programa i de les altres prescripcions
d’aquest Reglament. Així mateix, si és necessari, es fixaran els límits de l’abocament
d’aquells paràmetres que, per les seves característiques de contaminació, es considerin
oportuns.
6. L’Ajuntament ha de dictar resolució expressa sobre l’aprovació del programa de reducció
de la contaminació i la sol·licitud de permís d’abocament en el termini màxim de sis mesos, a
comptar a partir de l’endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el
registre d’entrada de l’Ajuntament.
Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hagi dictat resolució
expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de
l’obligació de l’Ajuntament de resoldre d’acord amb el que es disposa a la legislació que
regula el procediment administratiu comú.
7. L’usuari, en funció del que es disposi el permís d’abocament, ha de realitzar un control
analític periòdic dels seus abocaments i comunicar els resultats obtinguts a l’Ajuntament.
8. Transcorregut el termini d’execució del programa, l’Ajuntament en un termini d’un mes ha
d’emetre informe sobre les actuacions realitzades.
Una vegada esgotat el termini d’execució del programa, el permís d’abocament resta sense
efecte per transcurs del seu termini de vigència, i es procedirà a l’adopció de les mesures
sancionadores o altres establertes en aquest Reglament.
9. En cas que durant el termini d’execució del programa o finalitzat aquest l’usuari
incompleixi les obligacions establertes en el permís d’abocament o en el programa,
l’Ajuntament pot revocar el permís d’abocament i procedir a l’execució immediata de la
fiança, sense perjudici de l’adopció de les mesures reglamentàries adients.
Capítol V
Cens d’abocaments
Article 46. Cens d’abocaments
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L’Ajuntament ha de dur un cens d’abocaments al sistema on s’han d’inscriure els
abocaments sotmesos a permís d’abocament al sistema, fent-hi constar, entre altres
extrems, els següents:
a) Nom, adreça, NIF de la persona/es titular/s de l’activitat i ref. Classificació Catalana
d’Activitats Econòmiques.
b) Dades bàsiques sobre el cabal abastat i abocat.
c) Situació administrativa del permís d’abocament al sistema.
Article 47. Naturalesa de la inscripció
1. La inscripció en el cens d’abocaments té un caràcter merament declaratiu sobre la
situació relativa als abocaments.
2. L’eficàcia del permís d’abocament deriva de l’acte administratiu d’atorgament. El permís
produeix efectes amb independència de la seva inscripció en el cens d’abocaments.
3. La inscripció en el cens d’abocaments és mitjà de prova de l’existència i situació del
permís.
Article 48. Caràcter públic
1. El cens d’abocaments té caràcter públic i per l’Ajuntament es poden emetre certificacions
sobre el seu contingut.
2. Les certificacions poden ser positives o negatives, segons si consta o no inscrit
l'abocament en el cens.
TÍTOL QUART. FACTURACIÓ I PAGAMENT DEL SERVEI DE SANEJAMENT
Article 49. Facturació i periodicitat d’aquesta
1. L’Ajuntament percebrà de cada usuari l’import del servei d’acord amb la modalitat tarifària
vigent en cada moment, així com els tributs que procedeixin en cada cas.
2. Les quantitats i conceptes a facturar per l’Ajuntament es liquidaran per períodes de servei
vençuts i la seva durada no pot ser superior a tres mesos. El primer període s’ha de calcular
des de la data de posada en servei de la instal·lació.
3. L’Ajuntament confeccionarà una factura per cada usuari. En el cas d’usuaris que a la
vegada siguin abonats del servei de subministrament d’aigua, la facturació es realitzarà de
forma conjunta pels dos serveis.
Article 50. Pagament
1. El pagament dels rebuts ha d’efectuar-se per l’abonat d’acord amb les condicions de
pagament fixades en la factura tramesa a l’abonat.
2. L’abonat pot optar per domiciliar el pagament del rebut en llibreta d’estalvi o compte
corrent bancari, o bé fer-lo efectiu directament a les oficines que determini el prestador del
prestador del servei, o bé en les entitats bancàries o financeres que el prestador del servei
autoritzi.
Article 51. Efectes de l’impagament
1.En el cas de devolució de la factura per l’entitat bancària on s’ha domiciliat el pagament
per causes imputables a l’abonat, seran del seu compte la totalitat de les despeses que es
produeixin amb motiu d’aquesta devolució, inclosa la liquidació dels interessos de demora
corresponents.
2. Un cop finalitzat el termini de pagament l’import de les factures pendents, més les
despeses que en el seu cas s’hagin acumulat s’exigirà per la via de constrenyiment.
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TÍTOL CINQUÈ. LA INSPECCIÓ I EL RÈGIM DE CONTROL
Capítol I
Disposicions generals relatives a la potestat inspectora en matèria d’abocaments a la
xarxa pública de sanejament
Article 52. Realització de les inspeccions
1. La funció inspectora correspon a l’Ajuntament de Tremp, o a l’administració en qui delegui
l’exercici d’aquesta funció, i l’exerceix a través dels seus inspectors o per personal
col·laborador degudament autoritzat que realitzaran les inspeccions i altres actes de control i
vigilància necessaris per vetllar pel compliment d’aquest Reglament.
2. En tot cas, correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua l’alta inspecció del sistema públic de
sanejament. En exercici d’aquesta facultat, pot realitzar els controls, assajos i anàlisis que
consideri necessari, tot i informant a l’Administració corresponent.
Article 53. Objecte de la inspecció
Poden ésser objecte d’inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments d’aigües
residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament.
Article 54. Actuació inspectora
L’actuació inspectora s’inicia:
a) D’ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan competent, de l’inspector o
inspectora, quan apreciï un possible incompliment de la normativa o per ordre superior.
b) En virtut de denúncia.
Article 55. Facultats del personal inspector
1. El personal inspector té atribuïdes les facultats següents:
a) Accedir a les instal·lacions interiors i a les que generen aigües residuals.
b) Accedir a la resta d’instal·lacions que, directament o indirecta, tinguin relació amb el
procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d’aigües residuals com arquetes,
dipòsits, basses o d’altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les
instal·lacions relatives al subministrament, consum d’aigua i control de qualitat dels
abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes.
c) Prendre mostres d’aigües residuals, així com d’aigües de procés relacionades amb
l’abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l’interessat davant
l’Administració.
d) Mesurar els cabals abocats.
e) Obtenir fotografies o altres tipus d’imatges gràfiques, sense perjudici del que disposa la
normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les
seves funcions.
2. El resultat de les inspeccions i de les mostres que s’hi obtinguin s’ha de documentar en un
informe per a la pràctica de les actuacions que se’n derivin o per a la seva incorporació, si
s’escau, a qualsevol expedient en tràmit.
Article 56. Obligacions del personal inspector
El personal inspector té els següents deures i obligacions:
a) Acreditar la seva identitat i la seva idoneïtat per la funció inspectora mitjançant la
presentació d’un document lliurat amb aquesta finalitat per l’Ajuntament o l’Administració en
qui delegui.
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b) Informar els interessats dels requisits que, de conformitat amb aquest Reglament i la resta
de normativa aplicable, han d’acomplir i posar en el seu coneixement l’objecte de les
actuacions.
c) Guardar secret sobre els assumptes que coneguin per raó de la seva funció.
d) Observar en l’acompliment de les seves funcions la deguda cortesia i respecte i
consideració als interessats.
e) Facilitar als inspeccionats la informació que necessitin per tal de complir amb la normativa
vigent aplicable.
f) Informar els interessats dels seus drets i deures en relació amb els fets objecte
d’inspecció.
g) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d’inspecció i del seu
responsable.
Article 57. Drets de les persones o entitats inspeccionades
1. Les persones físiques o jurídiques objecte de la inspecció tenen els drets següents:
a) A identificar el personal que realitza la inspecció.
b) Ser advertits dels incompliments que s'hagin pogut detectar en el moment de realitzar la
inspecció i obtenir la informació necessària per tal de complir amb la normativa vigent.
Article 58. Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
1. Les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions inspeccionades, resten
obligades a col·laborar amb el personal inspector en el desenvolupament de les seves
tasques i, en concret, han de:
a) Permetre l’accés del personal inspector a aquelles parts de les seves instal·lacions que
considerin necessàries per al compliment de la seva missió.
b) Prestar l’assistència necessària al personal que dugui a terme l'actuació inspectora i
facilitar-li el desenvolupament de les seves tasques, quan sigui necessari.
c) Subministrar tota classe d’informació sobre les instal·lacions, productes o serveis que li
sigui requerida pel personal inspector per a l’exercici i compliment de les seves funcions.
d) Permetre als inspectors la comprovació directa de qualsevol acció que resulti necessària
per a l’exercici de la seva funció, així com la presa de mostres i la utilització dels instruments
i aparells que siguin necessaris per a realitzar les mesures, determinacions, assaigs i
comprovacions necessàries.
e) Permetre al personal inspector la utilització dels instruments i aparells que l’empresa faci
servir per a l’autocontrol, en especial aquells que utilitza per a l’aforament de cabals i presa
de mostres, per a realitzar les anàlisis i comprovacions.
2. En el supòsit que l’usuari es negui a la realització de la inspecció sense causa justificada,
l’Administració pot iniciar el procediment per a suspendre el subministrament.
Article 59. Pràctica de les actuacions inspectores
1. Les actuacions inspectores s’han de realitzar en presència del titular o del representant de
les persones o entitats inspeccionades , prèvia acreditació del personal encarregat de la
inspecció.
2. En absència de les persones indicades en l’apartat anterior, l’actuació inspectora s’ha de
dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles
que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat.
3. La negativa o impossibilitat del titular de les instal·lacions o de la seva representació
d’estar present durant la pràctica de l’actuació inspectora no és un obstacle per a la seva
realització, si bé s’ha de fer constar aquesta circumstància en l’acta.
Transcorreguts quinze minuts des de l’acreditació del personal inspector, els impediments
que posin els inspeccionats poden comportar la incursió en la corresponent infracció.
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Article 60. Comprovacions durant la inspecció
En les visites d’inspecció, es poden efectuar les comprovacions següents:
a) Estat de les instal·lacions i del seu normal funcionament.
b) Presa de mostres de l’abocament o abocaments al sistema públic de sanejament o en
qualsevol altre punt en el qual es pugui originar. També es poden prendre mostres de les
aigües pluvials.
c) Realització in situ de totes les anàlisis que es considerin oportunes.
d) Mesura dels cabals abocats.
e) Estat, instal·lació i funcionament dels elements de control dels efluents definits al permís
d’abocaments.
f) Compliments de les altres obligacions contemplades en aquest Reglament.
Article 61. Documentació de l’actuació inspectora i valor probatori
1. Els resultats de les actuacions inspectores s’han de formalitzar en l’acta corresponent
estesa pel personal inspector actuant i s’ha de lliurar una còpia, signada per l’inspector, a
l’usuari del servei de sanejament.
2. L’acta ha de tenir el contingut mínim següent:
a) Identificació de la persona física o jurídica objecte de la inspecció, així com del seu
domicili.
b) Identificació de les persones que efectuen la inspecció i de les que assisteixen en
representació de l’usuari, quan la seva presència fos necessària.
c) Dades de l’objecte o activitat inspeccionada.
d) Descripció de totes les actuacions practicades i de les circumstàncies en què s’ha dut a
terme la inspecció.
e) Descripció dels fets i dels motius que originen l’actuació inspectora.
f) Data i hora en què s’ha dut a terme l’actuació inspectora.
g) Incidències que, en el seu cas, s’hagin produït durant l’actuació d’inspecció.
h) Resum de les manifestacions de l’usuari, en el seu cas i, sempre que ho demani.
i) Durada de l’actuació i signatura dels assistents o, identificació d’aquells que s’hagin negat
a signar l’acta.
j) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s’accepta o
no la mostra contradictòria per part de l’usuari, que s’informa l’interessat de les analítiques
que es duran a terme i del procediment de l’anàlisi diriment.
k) Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals que
s’estimin oportunes.
l) Altres dades obtingudes en la inspecció.
3. En el cas que l’usuari o el seu representant es negui a signar l’acta, la persona que
exerceixi la tasca inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar l’acta amb
la seva signatura i lliurar-ne una còpia al titular objecte d’inspecció o, si no hi és, a la
persona compareixent. Si aquests es neguen a rebre l’acta, s’hi ha de fer constar aquest fet.
4. Les disposicions anteriors d’aquest article seran d’aplicació a les agrupacions d’usuaris
que construeixin una planta de pretractament per poder satisfer els límits fixats a
l’abocament d’aigües al sistema públic de sanejament.
Article 62. Inspeccions d’instal·lacions de pretractament
1. Quan els usuaris o les agrupacions d’usuaris hagin de realitzar algun tipus de
pretractament, en aplicació de l’article 28 d’aquest Reglament, amb caràcter previ al permís
d’abocament, l’Administració ha de procedir a la inspecció de les seves instal·lacions, de
conformitat amb el que preveu el paràgraf següent.
2. Han de ser objecte d’inspecció i control:
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a) Les instal·lacions i els processos que generen les aigües residuals.
b) Tots els dipòsits que continguin productes líquids el vessament dels quals pugui anar a
parar a la xarxa pública d’evacuació, malgrat sigui per accident.
c) Els elements de seguretat construïts amb la finalitat d’evitar imprevistos a conseqüència
dels quals puguin ser abocats a la xarxa pública productes perillosos.
d) Els sistemes d’abastament d’aigua a l’empresa, tant si procedeix de la xarxa de
subministrament domiciliari com si prové de captacions pròpies.
e) La xarxa de recollida i concentració d’aigües residuals.
f) Les instal·lacions de tractament de les aigües residuals prèviament a l’abocament a la
xarxa pública.
g) Les obres de connexió al sistema públic de sanejament.
h) Els pous de registres, els sistemes d’aforament i els aparells de control i mostreig
previstos a l’article 65 d’aquest Reglament.
i) Tots aquells altres elements que siguin considerats d’interès segons el parer del personal
inspector.
Article 63. Resultats de la inspecció
1. A partir dels resultats de les inspeccions, de les anàlisis, dels controls o de qualsevol altra
prova o mesura realitzada, l’Ajuntament de Tremp ha d’adoptar les resolucions que siguin
adients per a l’aplicació i compliment d’aquest Reglament.
2. Les resolucions a les quals es refereix el paràgraf anterior, juntament amb els resultats de
les inspeccions, s’han de notificar als interessats.
Capítol II
Disposicions relatives a les mesures i preses de mostra en matèria d’abocaments
Article 64. Normativa aplicable
Totes les mesures, proves, mostreig i tècniques de conservació i anàlisi per determinar les
característiques en els abocaments d’aigües residuals s’han de dur a terme d’acord amb els
mètodes normalitzats per a anàlisi d’aigües residuals assenyalats en l’Annex VI del Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament. Aquestes mesures i determinacions s’han de realitzar sota la direcció i
supervisió tècnica de l’Ajuntament o autoritat en qui delegui.
Article 65. Instal·lacions d’inspecció i control
Tota activitat que aboqui aigües residuals no domèstiques ha d’instal·lar i posar a disposició
dels serveis tècnics, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, les següents
instal·lacions:
a) Pou o arqueta de registre. Abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les
connexions que posseeixi, ha de disposar d’una arqueta de registre lliure de qualsevol mena
d’obstacle i accessible en tot moment al personal inspector competents per a l’obtenció de
mostres, ubicada sempre que sigui possible dins de la parcel·la objecte de l’activitat
industrial. A aquest efecte, les indústries han de procurar d’unificar llurs abocaments. Així
mateix han de remetre a l’empresa els plànols de construcció i situació dels pous i aparells
complementaris per a la seva identificació i cens.
En el cas d’activitats obligades a sol·licitar el permís d’abocament, les característiques
d’aquesta arqueta s’han de determinar en el corresponent permís. Per contra, en activitats
no sotmeses a aquest permís, l’arqueta s’ha d’ajustar al requisits previstos a l’article 49.2
d’aquest reglament. No obstant això, prèvia petició de l’interessat i previ informe favorable
dels serveis tècnics, l’usuari podrà redactar un projecte detallat d’un altre tipus de pou,
arqueta o element alternatiu, i sotmetre’l a aprovació de l’empresa.
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b) Aforament de cabals. L’arqueta ha de disposar, quan el permís d’abocament així ho
estableixi, d’un element aforador, d’acord amb el que estableix l’annex 3 del Decret
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació d’aigües
en Catalunya, amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal abocat. Si
els volums d’aigua consumida i els volums d’aigua abocada fossin aproximadament els
mateixos, la mesura de la lectura del cabal d’aigua per abastament pot ésser utilitzada com
aforament del cabal abocat, sempre i quan l’Ajuntament o l’ens gestor estimi adient aquesta
aproximació.
c) Altres sistemes. Si les característiques de l’abocament ho requereixen, l’Ajuntament pot
establir al permís d’abocament l’obligatorietat d’instal·lar altres sistemes, com ara analitzador
en continu, sistema de presa de mostres automàtic, dipòsit de retenció, etc.
d) Mostres. La tècnica de la presa de mostres varia segons la determinació a realitzar. Per a
concentracions màximes que no poden ser superades en cap moment, el mostreig és
instantani i mesurat a qualsevol hora del dia. Per a concentracions mitjanament
representatives de valors de càrregues residuals contaminants, les mesures són horàries,
integrades proporcionalment al cabal, i preses durant períodes representatius d’abocament.
Els requisits mínims per a calcular la quantia representativa dels abocaments s’han de
concretar per l’empresa d’acord amb el titular de la indústria interessada i es poden revisar
quan s’estimi oportú. Aquelles indústries que per la seva dimensió i/o contaminació siguin
significatives i/o que tinguin grans fluctuacions en les característiques de llurs aigües
residuals i volums d’abocament, han de disposar d’un aparell de presa de mostres automàtic
proporcional al cabal que permeti la realització de les anàlisis oportunes per a la correcta
caracterització de l’abocament.
e) Manteniment. Les instal·lacions industrials que vessin aigües residuals al sistema públic
de sanejament han de conservar en perfecte estat de funcionament tots els equips de
mesura, mostreig i control necessaris per a la realització de la vigilància i el control dels
abocaments de les seves aigües residuals. En tot cas, és responsabilitat de l’empresa la
instal·lació i el funcionament correcte d’aquests equips.
f) Pretractaments. Quan s’efectuïn pretractaments, individuals o col·lectius legalment
constituïts que, particularment o col·lectivament, realitzin tractaments dels abocaments
residuals, a la sortida dels efluents depurats s’ha d’instal·lar un pou de mostreig i un
aforament de cabals, d’acord amb el que s’estipula en els apartats anteriors.
Article 66. La presa de mostres
1. La presa de mostres d’aigües residuals es pot no dur a terme si el temps d’espera abans
d’accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l’inspector o col·laborador.
2. La presa de mostres d’aigües residuals es pot dur a terme des de l’exterior de les
instal·lacions en el cas d’obstaculització a les tasques inspectores.
3. Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’acta
corresponent.
Article 67. Procediment de presa de mostres
El procediment de presa de mostres s’ajustarà a les determinacions següents:
a) Punt de presa de mostres: en el cas d’abocaments al sistema, la mostra es pren de
l’arqueta de registre abans de la connexió al clavegueram. En el cas de no disposar
d’aquesta, la mostra es pren en el punt que l’inspector o col·laborador consideri més adient.
Tant en aquest cas, com en el cas de prendre mostres d’altres aigües diferents de
l’abocament, s’ha de fer constar a l’acta d’inspecció el punt de presa de mostres i la
naturalesa de les aigües mostrejades.
b) Preparació de la mostra: per a l’obtenció de la mostra, es pren en un recipient una
quantitat d’efluent suficient per permetre la presa d’una mostra inicial, una mostra bessona i
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una mostra diriment. El mostreig s’efectua emprant recipients de material adequat a les
determinacions analítiques que es vulguin realitzar, d’acord amb la relació que figura en
l’annex VI del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis
públics de sanejament. Els recipients s’esbandeixen prèviament amb el mateix efluent
objecte de mostreig. Si s’utilitza un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, els
recipients són esbandits amb aigua neta.
c) Precintat i identificació de les mostres: les mostres es precinten i s’identifiquen, i la mostra
inicial i la mostra diriment resten en poder de l’inspector, una per efectuar les determinacions
analítiques i l’altra per a la pràctica d’una eventual anàlisi diriment. L’inspector lliura la
mostra bessona al titular de l’abocament, juntament amb les instruccions de conservació
perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l’anàlisi contradictòria i
diriment, d’acord amb allò previst a l’annex VII del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
d) Si en el moment de la inspecció no es produeix cap abocament per tractar-se un flux
intermitent, es podrà procedir a captar una mostra on el personal inspector consideri més
oportú per a la seva representativitat, essent responsabilitat de l’empresa la presentació de
la documentació suficient que garanteixi que l’aigua residual s’aboca en les condicions
establertes en el present Reglament a efecte de control.
Article 68. Transport i conservació de les mostres
1. Les mostres en poder de l’inspector han de ser transportades protegides de la llum i de la
calor i s’han de fer arribar, dins del termini de 72 hores, al laboratori corresponent per a la
pràctica de l’analítica.
2. En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d’anàlisis contradictòries o
diriments, les quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i
refrigerades, s’han de fer constar al llibre-registre de recepció i a l’informe de resultats, si es
decideix practicar l’anàlisi, les deficiències observades. En aquest supòsit, el laboratori pot
rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització de l’anàlisi correcta,
circumstància que ha de ser notificada a l’ens gestor.
Article 69. Centres d’anàlisi
1. Les determinacions analítiques, llevat de les corresponents a la mostra diriment, s’han de
dur a terme en una entitat col·laboradora de l’Administració degudament acreditada o bé al
laboratori de l’Agència Catalana de l’Aigua. Excepcionalment, quan la complexitat de les
determinacions a efectuar ho justifiqui, l’Agència Catalana de l’Aigua pot encarregar la
realització de l’analítica a un altre laboratori de reconeguda solvència.
2. Per a la pràctica de l’anàlisi contradictòria, s’ha de presentar la mostra bessona al
laboratori corresponent dins del termini màxim de les 72 hores següents a l’acte de presa de
mostres per començar el procediment d’anàlisi dins de l’esmentat termini, el qual es pot
reduir, de forma excepcional, a 24 hores, mitjançant indicació a l’acta d’inspecció.
3. L’anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos després de la presa de mostres
no s’ha de dur a terme per motius de la conservació correcta de la mostra. Així mateix, per
raó de la peribilitat de les mostres, l’Administració competent pot establir terminis més breus
per a la sol·licitud de l’anàlisi de la mostra diriment.
Article 70. Terminis d’anàlisi i notificacions
1. El laboratori ha de lliurar els resultats de l’analítica a l’Ajuntament en el termini de vint dies
hàbils a partir del lliurament de la mostra. El full en què constin els resultats de l’anàlisi de
les mostres ha de contenir la indicació del mètode analític utilitzat per a cada determinació.
L’Administració competent pot requerir una descripció detallada del mètode d’anàlisi.
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2. L’Ajuntament ha de comunicar els resultats a l’interessat. En cas d’anàlisis contradictòries,
el laboratori ha de comunicar els resultats a l’interessat i a l’Administració competent. Si es
tracta del mateix laboratori autor de l’analítica inicial, s’ha de comunicar aquesta
circumstància a l’interessat i a l’Administració competent.
3. L’interessat pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra inicial a l’Administració
competent, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies des de la presa de mostres.
Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si els esmentats resultats no
han estat notificats transcorreguts trenta-cinc dies des de la presa de mostres. L’esmentada
sol·licitud s’ha de fer per escrit.
4. En el supòsit que el resultat de l’anàlisi contradictòria sigui significativament diferent (en
més o menys del 20% de l’anàlisi inicial), l’interessat pot sol·licitar una anàlisi diriment. Els
resultats de la mostra diriment seran els que determinin i defineixin el veritable valor de
l’anàlisi.
5. Les despeses generades per la pràctica de l’anàlisi contradictòria són a càrrec de
l’interessat. Les generades per l’anàlisi diriment són a càrrec de l’Administració o de
l’interessat en funció que confirmin, respectivament, el resultat de l’anàlisi contradictòria o de
l’inicial, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin als laboratoris o
establiments tècnics auxiliars de l’Administració, derivades de la seva actuació.
TÍTOL SISÈ. EL RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I: Infraccions i sancions administratives en matèria de sanejament
Secció primera Disposicions generals
Article 71. Règim general de les infraccions i les sancions
1. Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i sancionades pel
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació
en matèria d’aigües de Catalunya i que vulnerin les prescripcions contingudes en aquest
Reglament, les quals han de ser sancionades d’acord amb la regulació que estableix el
present Títol.
2. Amb la finalitat de contribuir a una identificació més correcta de les conductes i a una
determinació més precisa de les sancions corresponents, el règim sancionador regulat en
aquest Reglament té per objecte introduir especificacions i graduacions sobre allò que
estableixen en aquesta matèria el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i el Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.
Secció segona Infraccions administratives
Article 72. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) L'incompliment de les condicions establertes en el permís d’abocament, sempre que
aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no
superin els 3.005,06 euros.
b) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al
funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3005,06 euros.
c) La realització d’obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre
de protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o
perjudicis a les instal·lacions.
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d) La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l’adequació
d’abocament o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de
dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.
e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos.
f) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o
altra legislació aplicable o l’omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin
considerats com a infracció greu o molt greu.
Article 73. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) L’abocament al sistema públic de sanejament efectuat sense comptar amb el
corresponent permís.
b) La realització dels abocaments prohibits pel present Reglament.
c) L'incompliment de les condicions establertes en el permís, sempre que causi danys o
perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a
3.0005,06 euros i fins a 15.025,30 euros.
d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al
funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30
euros.
e) L’obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.
f) L'ocultació o el falsejament de dades determinants de l’atorgament del permís.
g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l’incompliment de les
prescripcions o les ordres de l'Administració derivades de situacions d'emergència.
h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus.
i) L’abocament al sistema de sanejament mitjançant vehicles cisterna efectuat sense
comptar amb el corresponent permís.
Article 74. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) La comissió de qualsevol conducta tipificada com a infracció greu si causa danys o
perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a
15.025,30 euros.
b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments no autoritzats o abusius.
c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus en el termini de dos anys.
Article 75. Responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades les persones que hagin participat en la
comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o jurídiques, tan si les
cometen ells directament com els seus familiars o persones dependents.
2. Són responsables en concepte d’autor aquells qui han comès directament o
immediatament el fet infractor, i també aquells qui han impartit les instruccions o ordres
necessàries per a cometre’l.
3. La intervenció en el fet infractor en forma diferent incideix en la graduació de la infracció.
Article 76. Infraccions que afectin a la llera pública
En cas d’infraccions que afectin la llera pública, l’Ajuntament o l’ens gestor han de cursar la
corresponent denúncia a l’Agència Catalana de l’Aigua, a tots els efectes que procedeixin.
Secció tercera Sancions administratives
Article 77. Sancions
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1. Les infraccions tipificades en aquest Reglament són sancionades amb les multes
següents:
a) Les infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros.
b) Les infraccions greus, multa d’entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros.
c) Les infraccions molt greus, multa d’entre 30.050,62 euros i 150.253,02 euros.
2. L’escala establerta en el paràgraf anterior s’ha d’entendre automàticament substituïda per
la modificació de quanties que es produeixi a la legislació sectorial corresponent.
Article 78. Graduació de les sancions
Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció,
considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les
persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l’existència d’intencionalitat i la
reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan hagi estat declarada així en una resolució ferma. En cap cas la
imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment
de les obligacions infringides.
Article 79. Danys i perjudicis al sistema públic de sanejament
1. La imposició de les sancions és independent de l’obligació exigible en qualsevol moment
a l’infractor o infractora de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com
amb la indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema públic de sanejament. La
reposició i reparació hauran d'executar-se per l'infractor al seu càrrec i dins el termini que se
li assenyali.
2. Si l’infractor o infractora no ha executat en el termini assenyalat les obres o altres
actuacions que se li ordenen, l’ens gestor les ha de dur a terme de forma subsidiària.
3. Els danys causats als elements que integren el sistema públic de sanejament es
determinen segons el càlcul de valoració de danys i d’acord amb qualsevol dels criteris
establerts a l’Annex VIII del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
dels serveis públics de sanejament.
Article 80. Altres responsabilitats
Les sancions previstes en aquest Reglament s’imposen amb independència de la
responsabilitat civil o penal que pugui ser exercida davant els Tribunals competents.
Article 81. Competència
L’alcalde o regidor en qui delegui és l’òrgan competent per sancionar les infraccions a
aquest Reglament.
Capítol II Procediment sancionador
Article 82. Procediment sancionador ordinari
1. La imposició de les sancions a què es refereixen els articles anteriors requereix la
incoació prèvia d’un expedient per part de l’Ajuntament. La tramitació del procediment
sancionador s’ha d’ajustar al que estableixi la legislació sectorial.
2. Supletòriament, és d’aplicació el procediment sancionador previst per als àmbits de
competència de la Generalitat i, en el seu cas, el que reguli la legislació de l’Estat.
Article 83. Disposicions generals sobre mesures provisionals
1. De conformitat amb el que disposa la legislació reguladora del procediment administratiu
comú, en qualsevol moment del procediment, l’òrgan competent per iniciar l’expedient pot
adoptar, mitjançant acord motivat que s’ha de notificar als interessats, les mesures de
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caràcter provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure. Durant la
tramitació del procediment s’han d’aixecar aquestes mesures si han desaparegut les causes
que van motivar-ne l’adopció.
2. Les mesures provisionals s’han d’ajustar a la intensitat i a la proporcionalitat i han de ser
adequades als objectius que es pretengui garantir en cada supòsit.
3. Sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin, en cas de vulneració
de les disposicions del present Reglament, les mesures de caràcter provisional poden
consistir en alguna o algunes de les següents:
a) Requerir al presumpte infractor per tal que en el termini que a l’efecte li sigui atorgat,
introdueixi en les obres o instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per a
ajustar-les a les disposicions d’aquest Reglament, i/o en el seu cas, procedeixi a la reposició
de les obres i instal·lacions efectuades en el seu estat anterior, o a la demolició de tot el que
s’ha construït o instal·lat indegudament, i a la reparació dels danys que s’hagin ocasionat.
b) Requerir al presumpte infractor perquè, dins el termini que a l’efecte se li assenyali,
introdueixi les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les
prescripcions d’aquest Reglament.
c) Introduir mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d’evitar l’incompliment
de les prescripcions d’aquest Reglament.
d) Clausurar o precintar les instal·lacions en el cas que no sigui possible tècnicament o
econòmicament evitar el dany mitjançant les oportunes mesures correctores.
e) Suspendre els treballs d’execució de les obres de connexió indegudament realitzades, i/o
que contravinguin les disposicions del present Reglament.
f) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució de les obres o instal·lacions de
pretractament que contradiguin les disposicions d’aquest Reglament o siguin indegudament
realitzats.
g) Ordenar l’usuari o usuària que, en el termini que se li indiqui, procedeixi a la reparació i
reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d’allò que hagi
estat indegudament construït o instal·lat.
h) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha obtingut permís o que
no s’ajusten a les condicions del mateix o a les disposicions del present Reglament.
i) Ordenar la clausura o precintat de les instal·lacions d’abocament en el cas que no sigui
possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores
oportunes.
4. Les mesures esmentades en el paràgraf anterior d'aquest article poden ser adoptades,
amb caràcter de provisionals i a reserva de la resolució definitiva que s'adopti,
simultàniament a la incoació del procediment sancionador o en qualsevol moment de la seva
instrucció, i mantenir-se de manera contínua, excepte previsió legal diferent.
Article 84. Apreciació de delicte o falta
1. En qualsevol moment de la tramitació del procediment sancionador en què s’apreciï la
possible qualificació dels fets perseguits com a constitutius de delicte o falta s’ha d’informar
d’aquest fet a la jurisdicció competent per a que, si s’escau, exigeixi la responsabilitat a què
donés lloc. El procediment administratiu s’ha de suspendre una vegada l’autoritat judicial
hagi incoat el procés penal que correspongui.
2. Si la resolució judicial no estima l’existència de delicte o falta, o de responsabilitat de la
persona subjecta al procediment sancionador, l’Ajuntament ha de continuar la tramitació del
procediment sancionador, llevat que aquella resolució declari la inexistència del fet o la no
responsabilitat de l’inculpat, bé que en aquest segon cas es pot continuar l’expedient
sancionador respecte a d’altres persones no afectades per la declaració judicial.
3. La substanciació del procés penal no impedeix el manteniment de les mesures
provisionals, ni tampoc l’adopció d’aquelles altres que resultin imprescindibles per a
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l’establiment de la situació física alterada o que tendeixen a impedir nous riscs per a les
persones o danys en els béns o el medi protegits.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament queden derogades totes les disposicions,
dictades per l’Ajuntament de Tremp, que s’oposin o siguin contradictòries amb el contingut
del present Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils a partir de la seva
publicació al BOP de Lleida i tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti alterat
totalment o parcial per una norma de rang igual o superior.
El present Reglament es va aprovar inicialment en sessió plenària de 16/03/2011 i
definitivament el dia 05/05/2011.

Tremp, 31 de maig de 2011
El secretari

Enric Escolà i Valls
22. R municipal del servei de sanejament
Aprovació Inicial:
Ajuntament Ple
BOPL
DOGC
Aprovació definitiva:
Decret de l’alcaldia
BOPL
DOGC
Expedient:
F/ajuntament/ordenances i reglaments/textos vigents OR/22 R.

16/03/2011
Núm. 41de 22/03/2011
Núm. 5846 de 28/03/2011
06/05/2011
Núm. 82 de 07/06/2011
Núm. 5912 de 04/07/2011
164/2011-AD309

Tremp,
El/la secretari/ària
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