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REGLAMENT DELS SERVEIS DE SANEJAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU 

 
 

 T Í T O L    I 
 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 CAPÍTOL I 
 GENERALITATS 
 
ARTICLE 1 
 
Aquest Reglament té l'objectiu de regular els serveis de sanejament de l'aigua i les relacions entre 
l’ENTITAT GESTORA que presta els serveis i els seus USUARIS. A més, s'hi assenyalen els drets 
i les obligacions bàsiques per a cada una de les parts. 
 
En les qüestions no recollides en aquest Reglament s’estarà al previst a l’Ordenança Municipal 
sobre les connexions de les xarxes privades de clavegueram a les xarxes publiques. Sobre tot pel 
que fa referència a les condicions i connexions del servei i el règim d’inspeccions i sancions. 
 
ARTICLE 2 
 
Els serveis de sanejament de l'aigua són de titularitat municipal, i els presta l’ENTITAT 
GESTORA, com a forma de gestió directa de serveis públics, de conformitat amb el que disposa la 
normativa de règim local. 
 
ARTICLE 3 
 
Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions públiques, l'Ajuntament 
podrà aprovar totes les ordenances i disposicions que siguin necessàries per a la gestió dels serveis 
de sanejament, que seran complementàries d'aquest Reglament. 
 
ARTICLE 4 
 
Aquest Reglament tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti alterat totalment o 
parcialment per una norma de rang igual o superior.  
 
ARTICLE 5 
 
Per tal de simplificar aquest Reglament, s'entendrà com a USUARI del servei de sanejament el 
titular de la pòlissa de servei o aquell que no disposant d’aquesta pòlissa fa us del servei de 
sanejament i, com a ENTITAT GESTORA, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o un ens a qui li 
atorgui la prestació del servei. 
 
En les relacions entre l’ENTITAT GESTORA i l'USUARI s'haurà d'acreditar la condició d’usuari. 
No s'atendrà cap reclamació sobre els serveis que no sigui formulada per l'USUARI o la persona 
que el representi legalment. 
 
ARTICLE 6 
 
L’ENTITAT GESTORA, com a ens gestor dels serveis, representarà, en els casos que sigui 
procedent, l'Ajuntament davant els organismes de l'Administració pública en totes les activitats 
relacionades amb el sanejament. Així mateix, executarà els acords municipals que s'adoptin. 
 
ARTICLE 7 
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En les qüestions jurídiques i els motius de litigi que es produeixin entre l'USUARI i l’ENTITAT 
GESTORA a conseqüència del contingut, l'aplicació i la interpretació de les disposicions d'aquest 
Reglament, l’ENTITAT GESTORA donarà resposta a totes les reclamacions dels usuaris dins d'un 
termini de trenta dies. Cas que per algun motiu no fos així, s’entendrà que la reclamació es 
desestimada. En contra del que hagi acordat l’ENTITAT GESTORA, o en els casos en que no es 
doni resposta, es podrà reclamar dins d'un termini de trenta dies davant l'Ajuntament, que ho haurà 
de resoldre. Hi ha la possibilitat de la via contenciosa i administrativa contra l'acord que s'adopti, 
sempre i quan sigui necessari l’aplicació del dret administratiu.  
 
Amb independència del que s'estableix en el paràgraf anterior, correspon als tribunals de justícia de 
la jurisdicció ordinària intervenir en totes les qüestions de litigi que es plantegin entre l'USUARI i 
l’ENTITAT GESTORA a conseqüència de les relacions contractuals derivades dels serveis que es 
regulen en aquest Reglament, les quals queden sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i als tribunals 
de Vilanova i la Geltrú, amb exclusió de qualsevol altre fur. 
 
ARTICLE 8 
 
L’ENTITAT GESTORA, amb els recursos disponibles, i dintre de les seves competències es troba 
obligat a planificar, projectar, executar, conservar i explotar les obres i instal·lacions necessàries per 
captar, recollir, regular, i conduir les aigües pluvials i residuals domestiques i industrials. A més, 
recollirà i conduirà les aigües pluvials i residuals de forma que es puguin vessar als conductes 
públics, segons les condicions que fixa aquest Reglament i la normativa complementària que pugui 
dictar-se. Haurà de tenir cura igualment de la conservació i l'explotació de les obres i instal·lacions 
destinades al sanejament d'aigües que altres administracions públiques cedeixin a favor de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
ARTICLE 9 
 
És obligació de l’ENTITAT GESTORA: 
 
a) Concedir el dret al desguàs de l'aigua residual a qualsevol peticionari dins dels termes 

establerts en aquest Reglament i en les condicions tècniques i econòmiques recollides a la 
normativa dictada.  

 
b) Respondre qualsevol reclamació, petició o consulta que els USUARIS decideixin formular 

preferiblement pel mateix mitja pel que s’hagi rebut. 
 
c) Tenir en bon estat de funcionament les instal·lacions de les xarxes publiques de manera que 

permetin l’evacuació d'aigües pluvials i residuals tant domestiques com industrials.  
 
d) Mantenir un servei d’avisos a on els usuaris puguin dirigir-se per comunicar avaries o rebre 

informació en casos d’emergència. En els avisos d’avaries d’un usuari individual o d’un 
bloc d’habitatges entre les 22 i les 6 hores, l’ENTITAT GESTORA podrà procedir a la 
facturació mitjançant les taxes corresponents de les despeses generades pels avisos que no 
tinguin caràcter d’emergència o no siguin imputables al servei. 

 
e) Fer reparar amb la màxima celeritat possible aquelles avaries a la xarxa general i a les 

connexions de servei normal subministrament a un o diversos abonats. 
 

f) El personal que treballi per a l’ENTITAT GESTORA anirà proveït de la documentació que 
n'acrediti la identitat. Qualsevol USUARI que desitgi formular una reclamació contra els 
empleats de l’ENTITAT GESTORA haurà de realitzar-la per escrit. 

 
ARTICLE 10 
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L'USUARI té l'obligació de: 
 
a)  Respectar les instal·lacions de l’ENTITAT GESTORA i, per tant, queda prohibida la 

manipulació o l'alteració de qualsevol element de les xarxes. 
b)  Mantenir les seves instal·lacions de manera que no obstrueixin les xarxes de sanejament i, 

per tant, autoritzar la inspecció i revisió de les instal·lacions interiors d'evacuació per tal de 
comprovar que l'ús sigui l'adequat. L’ENTITAT GESTORA declina qualsevol 
responsabilitat per deficiències en els serveis que siguin imputables al condicionament o 
dimensionat de les instal·lacions de l'USUARI. 

c)  Comunicar a l’ENTITAT GESTORA l'existència de fuites d’aigües residuals a la via pública i 
obstruccions a la xarxa de sanejament que produeixin desbordaments, males olors o qualsevol 
tipus de molèsties als ciutadans. Igualment, està obligat a notificar a l’ENTITAT GESTORA 
les manipulacions en les xarxes o usos indeguts de l'aigua que puguin ser causa greu de 
contaminacions o de risc d'accidents a altres persones o béns. 

d)  Pagar els càrrecs i dipositar les fiances que se li formulin d'acord amb les tarifes i els preus que 
tingui aprovats l’ENTITAT GESTORA.  

e)  Respectar les limitacions i prioritats que l’ENTITAT GESTORA estableixi en la xarxa de 
clavegueram. 

 
ARTICLE 11 
 
L’USUARI té els drets de: 
 
a) Rebre el servei contractat amb la qualitat i quantitat determinats per aquest Reglament. 
 
b) Ser avisat de forma individual o comunitària, amb antelació suficient de qualsevol 

interrupció del servei, que es produís per motiu de reparacions previstes, especificant la 
previsible durada del procés. 
 

c) Ser avisat pels mitjans disponibles, en la major brevetat possible de les interrupcions en el 
servei, degudes a causa de força major, especificant la previsible durada del procés. 

 
d) La interrupció del servei per avaries en les instal·lacions, imputables a l’ENTITAT GESTORA, 

per un període continuat superior als 10 dies, atorga el dret a l'abonat a reclamar a l’ENTITAT 
GESTORA el reintegrament de la part proporcional de la quota fixa, des del primer dia. 
 

e) Rebre els rebuts de manera detallada, clara i entenedora, així com rebre les explicacions 
pertinents que sol·liciti. 

 
  
 
 CAPÍTOL II 
 CONDICIONS DEL SERVEI 
 
 
ARTICLE 12 
 
L’Ajuntament concedirà l’autorització als abocaments d’aigües residuals segons les disposicions 
d'aquest Reglament i de l’Ordenança Municipals sobre les connexions de les xarxes privades de 
clavegueram a les xarxes publiques. 
 
L’Ajuntament podrà establir limitacions en l’autorització dels abocaments d'aigües residuals i, fins i 
tot, podrà atorgar aquesta concessió en precari quan les circumstàncies ho facin aconsellable. 
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Per tal que es compleixi aquest Reglament, l’ENTITAT GESTORA tindrà facultats per 
inspeccionar les instal·lacions interiors relacionades amb el sanejament. 
 
Els casos i detalls no previstos pel present Reglament es regiran pel Reglament de Serveis públics 
de Sanejament segons Decret 130/2003, de 13 de Maig, publicat al DOGC núm. 3894 de 29 de 
maig de 2003 o normativa que el modifiqui o el substitueixi i en el Reglament Regulador dels 
abocaments d’aigües residuals de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, en el que li 
sigui d’aplicació i estigui en contradicció amb aquesta. 
 
ARTICLE 13 
 
Les persones físiques o jurídiques que hi tinguin deutes pendents d'abonament procedents de 
contractes o subministraments anteriors, no podran contractar amb l’ENTITAT GESTORA fins 
que no satisfacin les seves obligacions amb els recàrrecs i les despeses meritades.  
 
ARTICLE 14    
 
Si hi ha una sol·licitud de connexió en un carrer urbanitzat sense la xarxa del servei prevista, el 
sol·licitant finançarà la part proporcional del cost d’instal·lació respecte a la seva façana. La 
inversió de la resta del recorregut serà avançada per l’ENTITAT GESTORA la qual podrà 
recuperar  la despesa en el moment en què sigui demanat el servei per les finques amb façana al 
nou servei. 
 
Si les obres de la nova instal·lació o millora de la xarxa han estat finançades totalment o 
parcialment per l’ENTITAT GESTORA, aquesta podrà repercutir-ho econòmicament en els 
USUARIS beneficiats a través del rebut corresponent o en els futurs peticionaris a través dels drets 
de connexió o per altre mitjà en forma proporcional i fins la totalitat de la part invertida, 
incrementada d’acord amb les variacions de l’IPC corresponent al temps transcorregut. 
 
L’ENTITAT GESTORA haurà d’informar previament de les xarxes de sanejament que es realitzin 
dins dels projectes d'urbanització. 
 
Aquestes instal·lacions de sanejament seran revisades per l’ENTITAT GESTORA un cop 
realitzades les obres. 
 
ARTICLE 15 
 
Tot i l'obligació genèrica de la regularitat en la prestació del servei, l’ENTITAT GESTORA podrà 
reduir o interrompre transitòriament els serveis, sense cap tipus de responsabilitat per la seva part 
quan així ho aconsellin les necessitats generals del servei o per causa de força major, i comprèn, a 
efectes merament enunciatius, reparació d'avaries, reconstrucció o millora de les instal·lacions, etc, 
a excepció de l’esmentat a l’article 11 d’aquest Reglament. 
 
 
 
 CAPÍTOL III 
 PÒLISSA DE SERVEI 
 
ARTICLE 16 
 
1.- La pòlissa de servei inclou el subministrament d'aigua i el sanejament. 
 
La contractació del servei de proveïment i sanejament es formalitzarà amb la pòlissa de servei, 
subscrita per l’ENTITAT GESTORA i el sol·licitant.  
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La relació entre l’ENTITAT GESTORA i l'USUARI serà regulada per la pòlissa de servei i per 
aquest Reglament. 
 
La pòlissa de servei es concedeix en general amb caràcter definitiu i subjecte a les condicions legals 
que estableix aquest Reglament i la mateixa pòlissa. 
 
La pòlissa de servei es mantindrà en vigència fins la seva denúncia per l’ENTITAT GESTORA o 
per l'USUARI, de conformitat amb les disposicions d'aquest Reglament. No obstant, l’ENTITAT 
GESTORA podrà anul·lar-la unilateralment en els casos que especifica l'article 31 d'aquest 
Reglament. 
 
2.- Excepcionalment en els casos que l’ENTITAT GESTORA no subministri aigua potable, 
s’emetrà no més una pòlissa de servei de sanejament 
 
ARTICLE 17 
 
Excepcionalment, l’ENTITAT GESTORA podrà concedir connexions provisionals per obres. 
 
Aquestes connexions es concediran sempre a títol de precari. No obstant això, durant el temps que 
estigui en vigència, queden subjectes a les mateixes condicions generals establertes per a la resta de 
connexions, a més de les que es puguin establir amb caràcter particular. 
 
Aquesta connexió quedarà clausurada automàticament en finalitzar les obres. 
 
Qualsevol concessió provisional inclourà en el pressupost de concessió la corresponent previsió de 
despeses de retirada. 
 
ARTICLE 18 
 
Per formalitzar amb l’ENTITAT GESTORA la pòlissa de servei serà necessari presentar 
prèviament una sol·licitud a les seves oficines d'acord amb les condicions que s'estableixen en 
aquest Reglament. 
 
La petició de servei es farà en un imprès normalitzat que facilitarà l’ENTITAT GESTORA. 
 
S'hi farà constar el nom del sol·licitant o la seva raó social, el domicili, la seva identificació fiscal, 
el nom del futur USUARI i la seva identificació fiscal, el domicili del servei , el caràcter del servei 
que se sol·licita, i la domiciliació de notificació i abonaments. Qualsevol canvi en el domicili 
esmentat haurà d'ésser comunicat per escrit a l’ENTITAT GESTORA. Si no es fa així, serà vàlid a 
tots els efectes qualsevol intent de notificació que l’ENTITAT GESTORA realitzi al domicili 
declarat pel peticionari en la sol·licitud. 
 
A l'imprès de sol·licitud s'adjuntarà: Si es tracta d'un habitatge, la cèdula de primera ocupació i la 
d'habitabilitat, si és una indústria o un local comercial, la llicència d'obertura o la seva sol·licitud i, 
si és una connexió per obres, la llicència d'obres. 
 
Cada connexió quedarà adscrit a les finalitats per les quals es va concedir i quedarà prohibit 
dedicar-lo a altres finalitats o modificar-ne l'abast, per a la qual cosa serà sempre necessària una 
nova sol·licitud. 
 
ARTICLE 19 
 
Les sol·licituds de la pòlissa de servei es realitzaran per a cada habitatge, local, indústria i obra que 
constitueixin una unitat independent sota domini d'una persona física o jurídica. S'hauran de tenir 
en compte aquestes consideracions:  
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1.-  Pot fer la sol·licitud la persona física o jurídica titular del dret d'ocupació de l'habitatge 

o el local per al qual se sol·licita la connexió. 
2.-  En els casos de comunitats de propietaris, pot fer-la el seu representant legal acreditat 

degudament. 
3.-  En l'execució d'obres, pot demanar-la el titular de la llicència municipal o el contractista de 

les obres autoritzat degudament pel titular. 
 
En tots els supòsits serà necessari fer constar la identificació fiscal del sol·licitant. 
 
Si se sol·licita una sola pòlissa de servei general per a tot un immoble que no té pòlisses individuals, 
s'aplicarà sobre aquesta pòlissa general tantes quotes de servei com habitatges, locals o 
dependències que, susceptibles d'abonament, es connectin mitjançant la connexió general. 
 
La sol·licitud de modificació de la pòlissa general o les pòlisses individuals requerirà que el 
sol·licitant es trobi al corrent de les seves obligacions econòmiques amb l’ENTITAT GESTORA. 
 
ARTICLE 20 
 
L’ENTITAT GESTORA podrà denegar la sol·licitud de pòlissa per qualsevol de les causes 
següents: 
 
a)  Per incompliment de les disposicions establertes en aquest Reglament. 
b)  Per omissió en la sol·licitud de qualsevol dels documents i les dades exigides. 
c)  Per qualsevol altra causa degudament fonamentada que, a judici de l’ENTITAT 

GESTORA, impossibiliti la connexió. En aquest cas l’ENTITAT GESTORA indicarà al 
peticionari els defectes per si s'han de corregir i, en cas de mostrar la disconformitat, el 
peticionari podrà recórrer davant l'Ajuntament que, amb les actuacions prèvies que 
consideri oportunes, dictarà la resolució que sigui procedent. 

d)  Quan el peticionari no hagi satisfet l'import del subministrament d'aigua o sanejament de 
pòlisses anteriors. Els membres d'una unitat familiar que gaudeixin de la mateixa pòlissa, 
no poden utilitzar la rotació dels seus components en la titularitat del servei mentre no es 
liquidi l'import generat per la pòlissa original. El deute comprendrà els recàrrecs i les 
despeses corresponents. 

e)  Quan en l'indret pel que se sol·licita el servei existeixi una pòlissa en vigència. 
 
ARTICLE 21  
 
La prestació del servei preveurà únicament i exclusivament les modalitats d'ús que s'indiquen a 
l’article 30 del Reglament Municipal d’abastament d’Aigua Potable. 
 
S’estableixen les següents condicions per a la utilització del sistema públic de sanejament:  
 
a) Els USUARIS i usuàries 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, o sigui, potencialment contaminant o bé 
que generi abocaments superiors als 6.000 m3/any resten obligats a obtenir el permís 
d'abocament al sistema públic de sanejament i a respectar les prohibicions establertes en 
l'annex I i les limitacions que contempla l'annex II d'aquest Reglament. 

 
b) Els USUARIS i usuàries domèstics i la resta de persones usuàries no domèstiques no 

inclosos en l'apartat anterior, l'activitat dels quals generi aigües residuals domèstiques, 
resten subjectes a les previsions de les reglamentacions que dicti l'ens gestor i, en tot 
cas, a les prohibicions establertes en l'annex I d'aquest Reglament. 
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c) L'autorització d'un abocament al medi només eximeix la connexió a un sistema públic 
de sanejament si aquest no existeix  a menys de 150 m. o bé si, encara que n'hi hagi, és 
autoritzat per l'organisme de conca perquè és més beneficiós per al medi.  

 
d) L'ens gestor inscriurà d'ofici l'abocament en el cens d'abocaments que regula l'article 18 

del present Reglament. 
 
ARTICLE 22 
 
L’ENTITAT GESTORA adoptarà les mesures necessàries mitjançant la millor solució tècnica i 
procurant sempre que es causi el menor perjudici possible als USUARIS i si cal podrà suspendre el 
servei de subministrament d’aigua, en els casos següents: 
 

1.- Si no s'hagués satisfet l'import del servei dintre dels 20 dies següents a la finalització del 
període de cobrament o no s'hagués lliurat dins del mateix període un aval per la quantitat 
recorreguda per mitjà d'una reclamació. 
 
2.- Per falta de pagament de les quantitats resultants de liquidacions en ferm, per frau o per 
reincidència en la comissió d'infraccions. 
 
3.- En tots els casos en què l'USUARI faci ús de l'aigua que se li subministri per a usos 
diferents als contractats o realitzi abocaments prohibits en l'article 25. En aquest cas, si per 
la tipologia de l'abocament no fos possible imposar les mesures correctores establertes en 
l'esmentat article, l’ENTITAT GESTORA clausurarà la connexió d’abastament. 
 
4.- Quan l'USUARI estableixi o permeti establir derivacions en les seves instal·lacions per  
l'abocament de residuals en altres locals o habitatges diferents als consignats en la seva 
pòlissa de servei, sense perjudici d’aquelles servituds de pas de servei inscrites al Registre 
de la Propietat, abans de l’aprovació d’aquest Reglament. 
 
5.- Quan en hores de relació normal amb l'exterior, l'USUARI no permeti l'entrada al local 
afectat per la pòlissa de servei del personal que, autoritzat per l’ENTITAT GESTORA i 
provist de la  documentació acreditativa corresponent, tracti de revisar les instal·lacions. En 
aquest cas haurà de constar la negativa davant dos testimonis o en presència d'algun agent 
de l'autoritat.  
 
6.- Quan l'USUARI incompleixi les condicions establertes en la pòlissa de servei. 
 
7.- Quan un usuari utilitzi el servei sense tenir la pòlissa al seu nom i es negui a regularitzar 
aquesta situació a requeriment de l’ENTITAT GESTORA. 

 
8.- Per la negativa de l'USUARI a realitzar les modificacions o reparacions de les 
instal·lacions de control del servei. 

 
9.- Per negligència de l'USUARI en la reparació d'avaries en les seves instal·lacions 
generals que poden causar danys al servei, a les xarxes, a la via pública o a tercers, un cop 
transcorregut el termini establert per arreglar-les. 
 
10.- Quan les instal·lacions interiors puguin afectar la potabilitat de l'aigua de la xarxa de 
distribució. En aquest cas, el tall pot ser immediat i s'informarà per escrit els organismes 
competents. 
 

Excepte en els dos últims casos, l’ENTITAT GESTORA comunicarà a l'USUARI que li suspèn el 
servei mitjançant una notificació escrita amb una antelació mínima de 10 dies a la data de 
suspensió. També s’informarà a l’Ajuntament per a la seva autorització mitjançant Decret de 
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l’Alcaldia. En qualsevol cas, se seguirà la tramitació que a cada moment exigeixi la legislació 
vigent. El tall sols es realitzarà si estan obertes les oficines per tal de possibilitar la tramitació per al 
restabliment del servei. 
 
El servei es reinicialitzarà una vegada regularitzada la situació que va provocar-ne la suspensió. 
 
Totes les despeses derivades de la tramitació de la suspensió del servei i de la seva reinicialització, 
aniran a càrrec de l'USUARI. 
 
No es reposarà el servei mentre no s'abonin a l’ENTITAT GESTORA els deutes pendents, les 
despeses connexes, i els dèbits ocasionats per la suspensió i reposició del servei. 
 
Si el tall fos produït per falta de pagament i la situació es prolongués més de 2 mesos, es donarà per 
finalitzat el contracte sense perjudici dels drets de l’ENTITAT GESTORA quant a l'exigència del 
pagament del deute i a la repercussió dels danys i perjudicis. 
 
La pòlissa de servei quedarà sense efecte, sense perjudici de poder exercitar les accions de 
suspensió del subministrament descrites anteriorment, per les causes següents: 
 
a)  Si ho demana l'USUARI o persona autoritzada legalment. 
b)  Per finalitzar el termini de durada de la pòlissa en contractes provisionals. 
c)  Quan l'USUARI perdi la titularitat o el dret d'ús, segons els casos, sobre l'espai receptor del 

servei, sense perjudici del dret de subrogació a què fa referència el Reglament. 
d)  Per defunció de l'USUARI, sense la utilització del dret de subrogació dins del termini de 6 

mesos a partir de la defunció. 
e)  Per utilització del servei sense que l'USUARI sigui contractual. 
f)  Per resolució dels organismes competents a petició de l’ENTITAT GESTORA. 
 
ARTICLE 23 
 
Quan mori el titular de la pòlissa de servei, el seu cònjuge, el descendent, l'ascendent o els germans 
que haguessin conviscut habitualment a l'habitatge ( com a mínim dos anys d’antelació a la data de 
la mort ) podran subrogar-se en els drets i obligacions de la pòlissa. No seran necessaris els dos 
anys de convivència en cas que hagin estat sotmesos a la pàtria potestat del difunt o del cònjuge.  
 
Les persones jurídiques només podran subrogar-se en els casos de fusió per absorció. 
 
El termini per subrogar-se serà de sis mesos a partir de la data del fet causant. És requisit 
inexcusable trobar-se al corrent de les obligacions econòmiques amb l’ENTITAT GESTORA i 
amb la fiança pagada. 
 
 
 
 T Í T O L    II 
 SANEJAMENT 
 
 CAPÍTOL I 
 ÚS DE LA XARXA PUBLICA DE SANEJAMENT 
 
ARTICLE 24 
 
S'entendrà per: 
 
CONNEXIÓ DE SERVEI: el tram únic de canonada limitat per la xarxa general de clavegueram 
i el límit de propietat de l’immoble o solar a la que dona servei. 
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XARXA DE CLAVEGUERAM: el conjunt de conductes i instal·lacions públics que, serveixin per 
la conducció de les aigües residuals i/o pluvials. Les connexions a la xarxa no formen part de la 
pròpia xarxa, de fet i, tot i ser a subsòl públic, pertanyen a l’immoble o solar al que donen servei. 
 
XARXA SEPARATIVA: És aquella xarxa de clavegueram que canalitza les aigües pluvials per 
una conducció independent de la que porta les aigües residuals. 
 
XARXA INTERIOR D’UN IMMOBLE O SOLAR: és el conjunt de conduccions i instal·lacions 
destinades a desguassar les aigües pluvials i residuals de l’immoble o solar en qüestió. 
 
AIGÜES BLANQUES: Son les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de transformació de 
tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi es nul·la i per tant, no han de ser 
conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. La procedència es diversa: aigües 
destinades pel rec agrícola, aigües subterrànies, aigües superficials, deus o brolladors i aigües 
procedents de la xarxa d’abastament. 
 
AIGÜES PLUVIALS: Son les provinents de la precipitació atmosfèrica que, en funció del seu 
recorregut d’escolament, tenen un caràcter d’aigües blanques o d’aigües residuals urbanes. 
 
ARTICLE 25 
 
Resta prohibit: 
 
a) L'abocament de les substàncies que s'estableixen en l'annex I del present Reglament. 
 
b)  La dilució per aconseguir uns nivells d'emissió que permetin el seu abocament a 

sistema, excepte en casos d'extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb 
comunicació prèvia a l'ens gestor. 

 
c)  L'abocament d'aigües blanques al sistema quan pugui adoptar-se una solució tècnica 

alternativa per existir a l'entorn de l'activitat una xarxa separativa o una llera pública. En 
cas contrari s'haurà d'obtenir un permís específic per realitzar aquests abocaments.  

 
Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l'annex II del 
present Reglament, hauran de respectar les limitacions que s'hi estableixen. 
 
L’ENTITAT GESTORA, amb comunicació a l'Agència Catalana de l'Aigua, podrà 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 decrementi a causa de l'estalvi 
d'aigua per part de l'establiment. 
 
ARTICLE 26 
 
Límits de saturació del sistema  
 
L’ENTITAT GESTORA proposarà a l'Agència Catalana de l'Aigua l'establiment d'una reserva 
suficient de la capacitat del sistema que garanteixi el tractament de les aigües residuals dels 
creixements urbans futurs. 
 
Quan no es pugui garantir la reserva indicada en l'apartat anterior o s'arribi a un nivell proper al 
de saturació del sistema, l’ENTITAT GESTORA ho posarà en coneixement de l'Agència 
Catalana de l'Aigua, de conformitat amb el que estableix l'article 41 del Reglament dels serveis 
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públics de Sanejament (Decret 130/2003, de 13 de maig, DOGC 3894, de 29 de maig de 2003) 
o normativa que el modifiqui o el substitueixi. 
 
Aquesta comunicació o les previsions que, al respecte, contingui el pla de reposicions, millores i 
noves inversions que preveu l'article 19 de l’esmentat Reglament dels serveis públics de 
Sanejament, permetran que els corresponents instruments de planificació de l'Agència Catalana 
de l'Aigua incorporin les actuacions necessàries per garantir el tractament de les aigües residuals 
en atenció a les previsions del creixement urbà contemplades en el planejament urbanístic o per 
superar la situació de risc de saturació del sistema.  
 
Els límits de saturació del sistema a què es refereixen els anteriors apartats es concretaran en 
cada cas en el corresponent títol de transmissió de la titularitat de les instal·lacions que 
conformen el sistema de sanejament. 
 
ARTICLE 27 
 
Permís d'abocament al sistema  
 
El permís d'abocament al sistema és atorgat d'acord amb el règim regulat a l'article 12 del 
Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 
L'atorgament d'aquest permís faculta als USUARIS i usuàries per realitzar abocaments d'aigües 
residuals als sistemes públics de sanejament en les condicions que s'hi estableixin. 
 
ARTICLE 28 
 
Documentació 
 
Les persones titulars de les activitats a què es refereix l'article 7.1 del Reglament dels serveis 
públics de sanejament, per tal d'obtenir el permís d'abocament han d'aportar la documentació 
que recull l'annex III, d'acord amb el règim regulat a l'article 12 del mateix Reglament dels 
serveis públics de sanejament. 
 
ARTICLE 29 
 
Règim d'obtenció del permís d'abocament 
 
En el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l'Administració ambiental, l'obtenció del permís d'abocament se sotmet 
al règim regulat a la llei esmentada. 
 
En cas que les activitats subjectes a permís d'abocament no es trobin compreses en l'àmbit 
d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, regirà la normativa de procediment administratiu.  
 
ARTICLE 30 
 
Contingut del permís d'abocament al sistema 
 
El permís d'abocament al sistema ha d'incloure com a mínim: 
 
a)  Els límits màxims admissibles de les característiques de l'abocament per a l'establiment 

de les 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). 
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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 haurà 
de disposar d'un element aforador amb les característiques establertes en l'article 6.3 
d'aquest Reglament quan el cabal de l'abocament i d'abastament siguin diferents. 

 
d)  El període de proves que no podrà 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. 
 
El permís d'abocament al sistema podrà, a més, establir 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. 
 
El permís d'abocament al sistema pot establir l'obligació de realitzar autocontrols per part del 
titular de l'activitat, d'acord amb l'establert a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 
integral de l'Administració Ambiental, 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 productes perillosos, comportin un elevat risc d'impacte sobre el sistema públic de 
sanejament. 
 
El permís pot incloure excepcions temporals als requeriments especificats en l'annex II d'aquest 
Reglament 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. 
 
Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del 
seu límit de saturació, es podran admetre abocaments que superin els límits establerts en el bloc 
1 de l'annex II d'aquest Reglament amb l'objectiu d'aprofitar al màxim la seva capacitat de 
depuració. Caldrà que aquesta possibilitat es reguli en el permís d'abocament detallant-se, entre 
altres extrems, els límits sobre l'horari, el cabal, les càrregues contaminants de l'abocament, així 
com el sobrecost. L'atorgament del permís no pot en cap cas comprometre l'assoliment dels 
objectius de qualitat del medi receptor on aboqui el sistema públic de sanejament. 
 
Quan els abocaments d'aigües residuals els generin activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, les prescripcions del permís d'abocament al sistema s'integraran 
en la resolució que posa fi al procediment en els termes previstos en la dita Llei. 
 
La inspecció i vigilància del permís d'abocament correspon a l’ENTITAT GESTORA. 
 
ARTICLE 31 
 
Revisió del permís d'abocament al sistema 
 
Sens perjudici del previst a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, el permís d'abocament al sistema 
s'haurà de revisar quan es produeixi algun canvi significatiu en la composició de l'abocament, 
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. 



 13

 
En tot cas, caldrà procedir a l'esmentada revisió 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. 
 
Igualment, es revisarà el permís d'abocament quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes 
característiques qualitatives en dificulti, també, el seu tractament adequat. 
 
Si la revisió comporta la modificació de les condicions de l'abocament s'atorgarà un termini, que 
en cap cas pot excedir de dotze mesos, per adaptar-se als nous requeriments. 
 
ARTICLE 32 
 
Revocació del permís d'abocament al sistema 
 
El permís d'abocament podrà ser revocat en els supòsits següents: 
 
a)  Revocació de l'autorització o llicència que permeti el desenvolupament de l'activitat. 
b)  Incompliment dels requeriments efectuats per l'adequació de l'abocament a les 

condicions establertes. 
c) Com a mesura aparellada a una sanció. 
 
ARTICLE 33 
 
Abocament mitjançant camions cisterna 
 
Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant vehicles cisterna 
caldrà que, sens perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legislació sectorial 
aplicable, la persona posseïdora obtingui un permís especial atorgat per l'ens gestor. 
 
L'abocament que s'hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de respectar les prohibicions 
i limitacions establertes en els annexos I i II d'aquest Reglament. 
 
Tot i l'establert en l'apartat anterior, els abocaments procedents de fosses sèptiques o de les 
neteges dels sistemes públics de sanejament, realitzats mitjançant camions cisterna, no estaran 
sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l'annex II pel que fa a la DQO, la DBO, les partícules en 
suspensió i els sulfurs. 
 
Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del vint-i-cinc per cent del 
seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en el punt 5 de l'article 13 del Reglament 
dels serveis públics de sanejament. 
 
Les estacions depuradores d'aigües residuals hauran de disposar de les instal·lacions adients per 
rebre els abocaments realitzats mitjançant camions cisterna.  
 
L'ens gestor durà un cens on inscriurà tots els permisos especials per a l'abocament mitjançant 
camions cisterna que hagi atorgat, la situació administrativa dels vehicles, així com la 
procedència i naturalesa dels abocaments que, mitjançant aquest sistema, s'efectuïn. 
 
ARTICLE 34 
 
Obligacions de la persona titular del permís d'abocament 
 
La persona titular del permís d'abocament ha de complir les obligacions següents: 
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a)  Comunicar amb caràcter immediat a l'ens gestor 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'ens gestor qualsevol circumstància futura que 
impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament 
perquè l'ens gestor procedeixi, si s'escau, a la revisió del permís. 

c)  Disposar d'un pla d'autoprotecció elaborat de conformitat amb allò establert en la 
legislació sectorial en coordinació amb el que estableixi el pla d'autoprotecció del 
sistema elaborat per l'ens gestor, de conformitat amb el que estableix l'article 21 del 
Reglament dels serveis públics de sanejament. 

d)  Adaptar la seva activitat i, si s'escau, les seves instal·lacions, a les mesures i actuacions 
que resultin del pla d'autoprotecció del sistema previst a l'article 21 del Reglament dels 
serveis públics de sanejament. 

 
 
En el supòsit en què es produeixi una descàrrega al sistema deguda a cas fortuït, l'usuari titular 
de l'activitat causant de la descàrrega està obligat a: 
 
a)  Comunicar la descàrrega a l’ENTITAT GESTORA, l’Ajuntament i l'Agència Catalana 

de l'Aigua tot i especificant les següents dades: 
 

• Nom, identificació i ubicació de l'activitat. 
• Cabal i matèries abocades. 
• Hora i causes de la descàrrega. 
• Descripció de les mesures adoptades. 

 
b)  Actuar, si s'escau, d'acord amb el que prevegi el seu pla d'autoprotecció. 
c)  Adoptar les mesures necessàries per minimitzar els efectes negatius i els danys causats 

al sistema. 
 
ARTICLE 35 
 
A més de les sancions i responsabilitats que siguin procedents, l’ENTITAT GESTORA podrà 
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. 
 
Els danys i perjudicis que puguin derivar-se d'un abocament prohibit en aquest article seran 
imputats al seu causant. 
 
ARTICLE 36 
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Els desperfectes de les obres i instal·lacions de les xarxes, obligarà el causant a sufragar la 
reparació del mal ocasionat sense perjudici de la sanció que li sigui imposada i la resta de 
responsabilitats que puguin exigir-se-li. 
 
L’ENTITAT GESTORA executarà subsidiàriament la reparació de les obres i instal·lacions de la 
seva propietat. 
 
 
 T Í T O L    III 
 RÈGIM ECONÒMIC 
 
 CAPÍTOL I 
 FACTURACIÓ 
 
ARTICLE 37 
 
L’ENTITAT GESTORA facturarà a cada USUARI el servei de sanejament per períodes delimitats 
per dues dates. S'aplicaran les tarifes vigents a cada moment. 
 
En els casos d'habitatges, locals comercials i edificacions industrials que utilitzen aigua de diferent 
procedència de la que distribueix l’ENTITAT GESTORA i aboquin les seves aigües residuals a la 
xarxa de clavegueram, s'aplicarà el preu establert en funció dels cabals mitjos avaluats.  
 
Els conceptes seran: 
 

• Quotes fixes de sanejament. 
• Quotes variables de sanejament. 
• Recàrrecs per despeses d'administració i interessos. 
• Drets d'escomeses. 
• Quotes de contractació. 
• Fiances. 
• Fiances o cànons de tercers. 

 
Amb independència dels conceptes tarifaris assenyalats, si en la prestació del servei a un sector de 
la població o a un número concret d'USUARIS, concorressin motius d'explotació o ús 
d'instal·lacions diferenciats dels normals, com pot ser modificar pressions, cabals, sobreelevacions 
d'aigües residuals, xarxes especials, etc., i es produís un cost addicional al general, l’ENTITAT 
GESTORA podrà establir per als USUARIS afectats, recàrrecs o preus que assumeixin el major 
cost derivat del tractament diferenciat, bé amb caràcter permanent o transitori, segons el tipus 
d'actuació a realitzar. 
 
Un cop determinada l'estructura tarifària, i tots els preus a utilitzar per l’ENTITAT GESTORA, 
aquesta sol·licitarà la seva tramitació a través de l'Ajuntament per aquells en què es requereixi la 
seva autorització prèvia, i es realitzarà el procediment específic. Si no es trobessin inclosos en el 
supòsit de preus autoritzats, seran establerts per l'òrgan que detenti l'administració de l’ENTITAT 
GESTORA, per la qual cosa s'hauran de quantificar en aquells nivells que permetin una total 
suficiència financera. Aquests preus seran tramesos a l'Ajuntament pel seu examen, i se'n realitzarà 
l'exposició pública corresponent per al coneixement general dels USUARIS. 
 
En períodes de facturació amb preus diferents, es liquidarà segons prorrateig. 

ARTICLE 38 
 
Aniran a càrrec de l'USUARI els tributs, arbitris, drets o les despeses de qualsevol classe 
establertes, o que puguin establir-se per l'Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi i que 
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gravin d'alguna manera la documentació que sigui necessària formalitzar per subscriure un 
contracte de subministrament, el subministrament mateix, o qualsevol altra circumstància 
relacionada. 
 
ARTICLE 39 
 
L'USUARI podrà fer efectius els imports facturats per l’ENTITAT GESTORA a les seves oficines 
o altres establiments que determini, o bé preferentment pel sistema de domiciliació bancària. En 
casos excepcionals, l'USUARI podrà fer efectiu l'import del rebut mitjançant un gir postal o un altre 
mitjà semblant, sempre amb la conformitat prèvia i expressa de l’ENTITAT GESTORA, l'única 
limitació serà que el sistema escollit no representi cap despesa per a l’ENTITAT GESTORA.  
 
En cas de quedar impagada una factura per causes imputables a l'USUARI, aniran al seu càrrec la 
totalitat de les despeses que origini el cobrament de l'impagat, tant en l'aspecte administratiu com 
financer. 
 
El tipus d'interès que s'aplicarà en la liquidació per interessos de demora meritats fins que es realitzi 
l'ingrés no podrà ser superior al legal vigent per a cada exercici. 
 
Si es suspèn el servei corresponent a una pòlissa, es deixarà de facturar. Si s'aixeca la suspensió, es 
generaran les factures que siguin procedents corresponents al període no facturat. 
 
ARTICLE 40 
 
L’ENTITAT GESTORA posarà al cobrament les factures indicant els llocs i terminis de pagament. 
Si l'USUARI no les fa efectives en el termini assenyalat, disposarà d'un segon termini de 15 dies 
per al seu pagament a les oficines de l’ENTITAT GESTORA incrementada amb les despeses de 
cobrament indicades anteriorment. Si no es fa així, es procedirà a exercitar les accions 
reglamentàries oportunes i es podria arribar a la suspensió del servei, al tall del subministrament i a 
la rescissió del contracte, sense perjudici de les accions legals procedents per fer efectiu el dèbit no 
satisfet. 
 
Si per error de l’ENTITAT GESTORA es facturessin quantitats inferiors a les degudes, 
s'escalonarà el pagament de la diferència en el mateix termini de temps que el període comprès per 
la facturació errònia amb un límit màxim de 6 mesos.  
 
ARTICLE 41 
 
L'USUARI podrà sol·licitar la revisió de la facturació realitzada per l’ENTITAT GESTORA. 
 
La sol·licitud haurà d'expressar de forma clara i concisa els conceptes dels quals  es demana la 
revisió i els fonaments de la sol·licitud. 
 
Si fos el cas, l’ENTITAT GESTORA practicarà la devolució dels ingressos indeguts a la persona 
que documentalment consti com a autora del pagament i, en el cas d'entitats, al seu representant 
legal, amb la prèvia presentació del justificant. 
 
  
 
 

CAPÍTOL II 
FIANCES 

 
 
ARTICLE 42 
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Per garantir el pagament de qualsevol possible descobert o dany que pogués originar a les 
instal·lacions de l’ENTITAT GESTORA, l'USUARI estarà obligat a dipositar, en el moment de 
contractar el servei, una quantitat en concepte de fiança igual a la suma de la quota de servei d'un 
mes, més l'import del consum, la qual cosa suposa una despesa durant un període de 30 h del cabal 
nominal del comptador instal·lat. 
 
En els subministraments provisionals, l'import de la fiança serà el quíntuple del que s'estableix en el 
paràgraf anterior. 
 
L'import íntegre de les fiances es retornarà als USUARIS quan finalitzi el contracte. 
 
 
 

 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
PRIMERA.- Les xarxes interiors de finques o solars, executades abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Ordenança i que no compleixin el que estableix la mateixa, hauran d’adaptar-se al que 
aquesta disposa en el moment en que es realitzin obres majors a la finca o solar, o es modifiqui de 
forma substancial la pròpia xarxa interior.  
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Es deroguen totes aquelles disposicions, reglaments o ordenances de rang igual o inferior que 
s'oposin a les disposicions d'aquest Reglament. 
 
 
 
 DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament s’ha de publicar en el Butlletí oficial de la Província i entrarà en vigor una 
vegada publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a 
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, de conformitat 
amb l’article 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
  
 

Annex 1 
 
Substàncies prohibides 
 

a)  Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o grandàries tal que, per si soles o per 
integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin 
el correcte funcionament del sistema o dificultin els treballs de la seva 
conservació o manteniment. 

b)  Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, així com els combustibles i 
els líquids inflamables. 

c)  Olis i greixos flotants. 
d)  Substàncies sòlides potencialment perilloses. 
e)  Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de 

motors d'explosió. 
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f)  Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si 
mateixes o per integració amb unes altres, originin o puguin originar: 

1.  Qualsevol tipus de molèstia pública. 
2.  La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire. 
3.  La creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o 

perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal 
encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament 
del sistema públic de sanejament. 

g)  Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que 
tinguin lloc dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat 
corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials del sistema públic de 
sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació. 

h)  Residus de naturalesa radioactiva. 
i)  Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o 

característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o 
control periòdic dels seus efectes nocius potencials. 

j)  Els que per sí mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o 
biològiques que es puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a 
concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram 
superiors als límits següents: 

Diòxid de carboni: 15.000 parts per milió. 
Diòxid de sofre: 5 parts per milió. 
Monòxid de carboni: 25 parts per milió. 
Clor: 1 part per milió. 
Sulfhídric: 10 parts per milió. 
Cianhídric: 4,5 parts per milió. 

k)  Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels 
residus sanitaris. 

l)  Residus procedents de sistemes de pretractament, de tractament d'aigües 
residuals, siguin quines siguin les seves característiques. 

m)  Residus d'origen pecuari. 
 

Annex II 
 
Límits d'abocament 
 
Les limitacions d'aquest annex s'han establert en atenció a: 
 

a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament. 
b) La fixació de límits d'abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE 
c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial decret 
995/2000. 
d) La protecció del medi receptor. 

 
Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de 
qualitat del medi receptor: 
 

Paràmetres Valor Límit Unitats  
      T (ºC) 40 ºC  
      PH (interval) 6-10 pH  
      MES (Matèries en suspensió) 750 mg/l  
      DBO5  750 mg/l O2 
      DQO  1.500 mg/l O2 
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      Olis i greixos  250 mg/l  
      Clorurs  2.500 mg/l Cl- 
      Conductivitat  6.000 mS/cm  
      Diòxid de sofre  15 mg/l SO2 
      Sulfats  1.000 mg/l SO42- 
      Sulfurs totals  1 mg/l S2- 
      Sulfurs dissolts  0,3 mg/l S2- 
      Fòsfor total  50 mg/l P 
      Nitrats  100 mg/l NO3- 
      Amoni  60 mg/l NH4+ 
      Nitrogen orgànic i amoniacal (1)  90 mg/l N 
 
Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu impacte 
sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades: 
 

Paràmetres Valor Límit Unitats  
      Cianurs 1 mg/l  CN- 
      Índex de fenols  2 mg/l  C6H5OH 
      Fluorurs   12 mg/l  F- 
      Alumini   20 mg/l  Al 
      Arsènic   1 mg/l  As 
      Bari   10 mg/l  Ba 
      Bor   3 mg/l  B 
      Cadmi  0,5 mg/l  Cd 
      Coure  3 mg/l  Cu 
      Crom hexavalent  0,5 mg/l  Cr (VI) 
      Crom total  3 mg/l  Cr 
      Estany  5 mg/l  Sn 
      Ferro  10 mg/l  Fe 
      Manganès  2 mg/l  Mn 
      Mercuri  0,1 mg/l  Hg 
      Níquel  5 mg/l  Ni 
      Plom  1 mg/l  Pb 
      Seleni  0,5 mg/l  Se 
      Zinc  10 mg/l  Zn 
      MI (Matèries inhibidores)  25 Equitox  
      Color  Inapreciable en dilució 1/30  
      Nonilfenol  1 mg/l  NP 
      Tensioactius aniònics (2)  6 mg/l  LSS 
      Plaguicides totals  0,10 mg/l   
      Hidrocarburs aromàtics policíclics  0,20 mg/l   
      BTEX (3)  5 mg/l   
      Triazines totals  0,30 mg/l   
      Hidrocarburs  15 mg/l   
      AOX (4)  2 mg/l  Cl 
      Cloroform  1 mg/l  Cl3CH 
      1,2 Dicloroetà  0,4 mg/l  Cl2C2H4 
      Tricloroetilè (TRI)  0,4 mg/l  Cl3C2H 
      Percloroetilè (PER)  0,4 mg/l  Cl4C2 
      Triclorobenzè  0,2 mg/l  Cl3C6H3 
      Tetraclorur de carboni  1 mg/l  Cl4C 
      Tributilestany  0,10 mg/l   
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1. Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl. 
2. Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS). 
3. Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè. 
4. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors 
d'organoclorats individualitzats de la taula de referència. 
 
Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser 
objecte de limitació d'abocament. 


