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Ordenança d'Abocaments a la Xarxa Municipal de 
Clavegueram 

  
Capítol I. Objecte i àmbit de l'Ordenança 

 
Article 1 
 
L'objecte d'esta Ordenança és regular les condicions dels abocaments 
d'aigües residuals. Esta regulació comprèn l'execució d'instal·lacions físiques 
de les connexions, els materials corresponents, els dimensionaments, la 
reparació, la reforma i el manteniment, fent especial referència a les 
prescripcions a què s'hauran de sotmetre en esta matèria les persones 
usuàries actuals i futures. 
 Tot això de conformitat amb les finalitats següents: 
 
1. Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant-ne qualsevol 
efecte tòxic, crònic o agut, tant per a les persones com per als recursos 
naturals d'estes i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cada un 
d'estos mitjans. 
 
2. Preservar la integritat i seguretat de les persones, així com la bona execució 
i el funcionament de les instal·lacions de clavegueram. 
 
3. Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de 
càrregues contaminants que superen la capacitat de tractament, que no 
puguen ser tractades o que tinguen un efecte perjudicial per a estos sistemes. 
 
4. Afavorir la reutilització en aplicació al terreny dels fangs que s'obtenen de 
les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.  
 
Article 2 
 
Queden sotmesos als preceptes d'esta Ordenança tots els abocaments 
d'aigües pluvials i residuals, tant d'origen domèstic com industrial, que 
s'evacuen a la xarxa de clavegueram i als col·lectors realitzats tant des dels 
edificis residencials com industrials, comercials, d'explotacions i altres. 
 
Article 3 
 
Totes les edificacions, residencials o no, indústries i explotacions, tant d'origen 
públic com privat, que hagen connectat o que connecten en el futur els seus 
abocaments a la xarxa de clavegueram hauran de tindre la corresponent 
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Ilicència d'obres emesa per l'Ajuntament, sense perjuí del que es dispose en 
l'article següent. 
 
La llicència d'obres haurà d'arreplegar explícitament l'autorització de la 
connexió a la xarxa de clavegueram així com l'execució de les instal·lacions de 
sanejament i d'evacuació en l'interior dels edificis. 
 

Capítol II. Condicions generals de la xarxa d'abocaments 
 
Article 4 
 
Titularitat dels abocaments. Serà titular d'un abocament individual la persona 
física o jurídica que exercix l'activitat de què procedix l'abocament. En cas 
d'impossible determinació, ho serà la persona titular de la llicència d'activitat, 
Ilicència ambiental o autorització ambiental i, en absència de Ilicència, la 
persona propietària del local. 
 
Serà titular d'un abocament col·lectiu la persona jurídica sota la qual s'agrupa 
legalment la col·lectivitat que genera l'abocament. En absència de la persona 
jurídica legal, seran considerats cotitulars responsables solidaris de 
l'abocament col·lectiu totes i cada una de les persones titulars dels 
abocaments individuals que el componen. En el cas d'abocaments procedents 
de col·lectors o xarxes de sanejament d'altres termes municipals o pertanyents 
a altres administracions o organismes que en depenen, serà titular de 
l’abocament la persona titular de la xarxa d'on prové just abans del punt 
d'abocament. 
 
Article 5 
 
Responsabilitat dels abocaments. És responsable d'un abocament i de les 
conseqüències que, s'hi deriven la persona que en siga titular o les persones 
cotitulars, si és el cas. 
 
La responsabilitat d’un abocament col·lectiu no es dividix entre el nombre de 
les persones cotitulars corresponents sinó que és compartida de forma total 
per totes elles de manera solidària. 
 
No obstant el que es disposa en l'apartat anterior, els expedients 
administratius que puguen iniciar-se com a conseqüència de l’incompliment 
dels preceptes establits en esta Ordenança per part d'un abocament col·lectiu, 
hauran de servir per a delimitar l'abast de les responsabilitats a què puguen 
estar subjectes les persones cotitulars d'este. 



OG 8 

 

 

Ordenança d’abocaments a la Xarxa Municipal de Clavegueram 

 

 

 

4 

Article 6 
 
Connexió a la xarxa de clavegueram municipal. Tota persona que desitge 
connectar la xarxa de sanejament i desaigüe de la seua activitat al 
clavegueram municipal haurà d'obtindre la corresponent llicència municipal 
d'obres, amb antelació a l'execució de la connexió i a l'inici dels abocaments. 
 
En la llicència d'obres es concretarà el punt de connexió i les condicions 
d'execució de la connexió a la xarxa de clavegueram que, en tot cas, haurà de 
complir el que s'establix en esta Ordenança.  
 
No es permetrà l’abocament a la xarxa de clavegueram fins que no s'hagen 
efectuat les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les 
modificacions o els condicionants tècnics que establisca l'Ajuntament. 
 
Article 7 
 
Ús del clavegueram. En totes les activitats i instal·lacions s'haurà de fer ús 
obligatori de la xarxa de clavegueram i s'haurà d'atindre a les condicions 
següents: 
 
- L'ús serà obligatori quan la xarxa de sanejament estiga a menys de 200 
metres de l’edificació. Esta distància es mesurarà des del punt de l’edificació 
més pròxim a la xarxa de sanejament, seguint l’alineació dels vials afectats, 
d'acord amb les determinacions de les normes urbanístiques vigents. 
 
- Quan esta distància siga superior a 200 metres, l'ús de la xarxa de 
sanejament no serà obligatori, però no s'autoritzarà la construcció ni l'obertura 
de la instal·lació o de l'activitat Ilevat que es presente, segons el criteri del 
personal tècnic municipal, un projecte de desaigüe redactat pel personal tècnic 
competent, aprovat per l'Ajuntament conjuntament amb l'activitat a què aquell 
es destine i amb el vistiplau de l'EPSAR o de l'organisme que el substituisca. 
 
- Així mateix, es podran concedir autoritzacions d'abocaments que es realitzen 
directament o indirectament en els llits, independentment de la seua 
naturalesa, així com quan es duguen a terme en el subsòl o sobre el terreny, 
les bases o les excavacions, per mitjà d'evacuació, injecció o depòsit, sempre 
que complisquen amb la legislació vigent de caràcter estatal i autonòmic i que 
es dispose de les corresponents autoritzacions d'abocament atorgades per 
l'organisme competent. S'entendrà llavors que es disposa de dispensa 
d'abocament i així es reflectirà en el corresponent permís d'abocaments. 
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Article 8 
 
Fosses sèptiques i semblants 
  
1. Les fosses sèptiques, les injeccions, els desaigües a pous absorbents, els 

abocaments a les sèquies i la resta de sistemes d'evacuació no compatibles 
amb la xarxa de sanejament, s'aniran eliminant a mesura que cresca la dita 
xarxa. 
 
2. Excepcionalment, s'autoritzaran activitats amb abocaments que evacuen 

en fosses hermètiques quan es dispose d'un contracte amb una empresa 
d'evacuació d'aigües residuals o es garantisca la dita evacuació a una estació 
depuradora d'aigües residuals (EDAR) o bé a una estació de pretractament 
d'aigües residuals (EPAR), i s'haurà d'atindre a les condiciona següents: 
 
a. Queda prohibida la descàrrega d'aigües procedents de neteja per mitjà de 

camions cisterna en qualsevol punt de la xarxa de sanejament municipal. 
S'hauran de dirigir a la corresponent estació depuradora. 
 
b. En el cas d'abocaments generats en vivendes en sòl no urbanitzable, 

s'hauran de resoldre per mitjà de depuradores privades. 
 
En el cas d'aigües residuals procedents d'establiments industrials, s'hauran 
d'aportar les dades d'identificació de la persona productora del residu i el 
permís de l'entitat de sanejament (EPSAR) o organisme que el substituisca. La 
persona productora haurà de mantindre un registre del nombre de cisternes 
produïdes, amb els metres cúbics evacuats i les anàlisis de les aigües, i 
l’haurà de presentar quan l’Ajuntament el sol·licite. 
 
Article 9 
 
Connexió a la xarxa de clavegueram municipal. Amb caràcter general, per a 
fer ús de la xarxa de sanejament serà obligatòria la construcció d'una connexió 
al clavegueram, atenint-se sempre a les indicacions següents: 
 
Tota construcció haurà de disposar d'una connexió separada per a 
evacuar les aigües pluvials i residuals que s'hi produïsquen. Esta 
connexió podrà ser d'ús comunitari quan siga tècnicament necessari i amb 
I’autorització de l'Ajuntament. Les connexions, fins al col·lector general, seran 
de titularitat pública i l'Ajuntament tindrà potestat per a executar-hi les accions 
de control necessàries. 
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Les connexions de servici, la reparació, la reforma i la conservació 
corresponents, així com els materials i els treballs els haurà d'executar sempre 
l'empresa concessionària del servici de sanejament, a càrrec de la persona 
peticionària o abonada, qui en quedarà com a usufructuaria, amb tots els drets 
i totes les obligacions inherents a l'usdefruit.  
 
S’entendrà com a connexió de servei tot el tram que va des de la línia de la 
fatxada de l'edifici a què es dóna servici fins al punt d'abocament en la 
conducció principal o col·lector general. 
 
La persona abonada no podrà exigir cap indemnització en el cas de fer-se 
necessari el desplaçament de les connexions per actuació pública. 
L'Ajuntament queda exonerat de les obligacions de qualsevol tipus per este 
concepte. L'Ajuntament queda obligat al manteniment del servici durant 
l'actuació i una vegada acabada l'actuació.  
 
El concessionari haurà de presentar una tarifa de preus que l'Ajuntament 
haurà d'aprovar anualment. 
 
Tota connexió de servici estarà composta pels elements següents: 
 
- Arqueta d'arrancada 
 
Estarà en el límit de la propietat i serà l'element d'unió entre els conductes 
d'eixida d'aigües residuals i pluvials de la propietat i els conductes de les 
connexions de servici. 
 
La determinació del tipus d'arqueta correspondrà a l'Ajuntament o a l'entitat o 
l'empresa en què delegue i s'explicitarà en el permís d'obres i de connexió. 
 
Sempre s' haurà d'ubicar en la vorera excepcionalment, quan no siga possible, 
l'Ajuntament indicarà una ubicació diferent, però sempre de lliure accés des de 
l'exterior de la propietat. 
 
L'arqueta serà obligatòria per a totes les connexions i disposarà d'una boca 
d'accés per a permetre l'extracció de mostres, el tall eventual del pas d'aigües 
residuals cap a la connexió i la neteja de la xarxa interior a les persones 
usuàries de l'immoble. Es remetrà a l'Ajuntament un pla de la situació de la dita 
arqueta. 
 
Sempre que l'arqueta d'arrancada siga compartida per a l'evacuació de les 
aigües residuals i pluvials en una xarxa unitària, esta s'haurà de realitzar amb 
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unes mides interiors lliures de 80 x 40 cm i les conduccions que connecten 
l'arqueta s'hauran de situar en el mateix pla horitzontal i separades respecte a 
l'eix de la vertical un mínim de 20 cm per a permetre la divisió posterior de 
l'arqueta en cas d'incorporar-se una xarxa separativa, si és el cas. 
 
- Conducte o canalització 
 
És el tram de canonada des de l'arqueta d'arrancada fins al col·lector de la 
Xarxa Sanejament Municipal. 
 
- Entroncament 
 
És el punt d'unió del conducte de la connexió de servici amb el de la xarxa de 
clavegueram i, si és el cas, amb el del conducte de la connexió compartida. 
 
L'entroncament es realitzarà per mitjà d'un pou de registre en la Xarxa de 
Sanejament, que permeta connectar la connexió de servici sense alterar en 
absolut el traçat de la Xarxa de Sanejament Municipal. 
 
- El dimensionament i la construcció dels elements de la connexió de 
servici: 
 
El dimensionament de la connexió s'haurà d'ajustar a les necessitats 
establides en el projecte d'execució de l'edifici o la instal·lació. S'hauran 
d'establir les característiques mínimes següents: 
 

COMPONENT TIPOLOGIA DEL 
MATERIAL 

DIMENSIONAMENT 

Arqueta d’arrancada 

Atovó resistent perforat 
(panal) de mig peu 

esquerdejat i brunyit. 
Trapa de foneria amb la 
indicació clavegueram. 

>=40*40 cm, l’interior. 
>=80*40 cm, l’interior1 

Conducte de la 
connexió de servici 

Polietilè corrugat de 
doble capa sanitari 8. 

>= 200 mm, l’interior. 
Diàmetre màxim (veg. 

la taula següent) 

Pou d’entroncament 

Atovó resistent perforat 
(panal) d’un peu 

esquerdejat i brunyit. 
Trapa de foneria amb la 
d’iniciació clavegueram. 

>= 800 mm l’interior en 
funció de la Xarxa 

General de Sanejament 
(veg. la taula següent). 
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Les dimensions podran ajustar-se a les possibilitats materials d'execució, previ 
informe favorable de l'Ajuntament o de l'empresa concessionària. 
 
Diàmetre màxim de la canalització de la connexió de servici en funció del 
diàmetre de la Xarxa General de Sanejament: 
 
El diàmetre màxim de la connexió mai podrà ser superior al del conducte de la 
xarxa del clavegueram municipal i, en funció del diàmetre del col·lector, no 
podrà sobrepassar el que s'indica en la taula següent: 
 

DIÀMETRE DEL COL·LECTOR DIÀMETRE MÀXIM DE CONNEXIÓ 
300 ml 
400 ml 
500 ml 
600 ml 

>600 ml 

200 ml 
200 ml 
250 ml 
300 ml 
400 ml 

 
Dimensionament dels pous de registre en funció de la Xarxa General de 
Sanejament del nombre de connexions als pous: 
 

COL·LECTOR CONNEXIÓ DE 
SERVICI 

DIÀMETRE DEL 
POU 

NOMBRE DE 
CONNEXIONS 
DE SERVICI 

300 ml 
400 ml 
500 ml 
600 ml 

> 600 ml 

200 ml 
200 ml 
250 ml 
300 ml 
400 ml 

800 ml 
800 ml 

1000 ml 
1000 ml 
1200 ml 

2 en cada lateral 
2 en cada lateral 
2 en cada lateral 
2 en cada lateral 
2 en cada lateral 

 
(1)Arqueta d'arrancada compartida per a l'evacuació de les aigües residuals i 
pluvials. 
 
Dimensionament del traçat: 
 
El traçat en planta de la connexió haurà d'executar-se en línia recta i no 
s'admetran colzes ni curvatures. L'entroncament s'haurà de realitzar per mitjà 
d'un pou de registre, amb les limitacions següents: 
 
a) L'angle d'entroncament haurà de ser, com a mínim, de 30° i d'una longitud 
màxima de 25 m. 
 
b) Només s'admetrà un màxim de 4 connexions a un pou d’entroncament. 
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c) Només s'admetrà una connexió al pou amb traçat ortogonal o en sentit 
contra corrent, amb un angle d'entroncament igual o superior a 45°. 
 
El traçat en alçat de la connexió haurà de discórrer per caiguda natural amb un 
pendent mínim del 2 %, uniforme. L'embocadura al pou de registre s'haurà 
d'efectuar sempre en una cota igual o superior de la generatriu superior (clau) 
del conducte general. Excepcionalment, amb l'autorització prèvia municipal, es 
podrà realitzar a cota inferior però mai per baix de l'eix de la canonada general.  
 
En cas de no existir cota suficient per a la caiguda natural del fluid fins a 
l'entroncament, l'elevació de les aigües l'haurà d'efectuar la persona propietària 
dins de la seua parcel·la. La resta de la instal·lació s'haurà d'efectuar de la 
manera convencional. L'Ajuntament no assumirà cap responsabilitat pel fet que 
entren aigües residuals de l'albelló públic a la propietat. 
 
Article 10 
 
Permís d'obres i de connexió 
 
1. El permís d'obres i de connexió a la xarxa de clavegueram es tramitarà 
simultàniament a l'obtenció del permís d'obres de l'edificació. L'Ajuntament, 
l'entitat o l'empresa en què delegue haurà de determinar el tipus d'arqueta 
d'arrancada i les condicions tècniques per a l'execució de la instal·lació (veg. 
art. 9). 
 
2. Tota connexió, abans de la posada en marxa, haurà de ser revisada per 
l'Ajuntament, I'entitat o l'empresa en què delegue, que donarà l'autorització 
definitiva o exigirà la modificació de la instal·lació en el cas que no s'ajuste al 
que s'establix en el permís d'obres i de connexió. 
 
Article 11 
 
Pla Municipal de Control d'Abocaments  
 
L'Ajuntament exercirà el control sobre les aigües residuals abocades a la xarxa 
de clavegueram municipal per mitjà del Pla Municipal de Control d'Abocaments 
(PCA) a fi de: 
 
- Conèixer la qualitat de les aigües residuals circulants per la xarxa de 
clavegueram municipal i preservar les instal·lacions municipals de depuració. 
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- Determinar els orígens dels abocaments contaminants. 
 
- Adoptar de mesures correctores contra els abocament que incomplisquen les 
prescripcions establides en esta Ordenança. 
 
- Prendre mostres programades en punts de la xarxa municipal de 
clavegueram. 
 
- Prendre mostres no programades dels abocaments realitzats per les 
activitats. 
 
- Inspeccionar les activitats generadores dels abocaments.  
 

Capítol III. Prohibicions i limitacions generals als abocaments 
 
Article 12 
 
Queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram 
aigües residuals o qualsevol tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, a 
causa de la naturalesa, les propietats i les quantitats d'estos originen o puguen 
originar per si mateixos o per interacció amb altres residus alguns dels 
següents tipus de danys, de perills o d'inconvenients en les instal·lacions de 
sanejament: 
 
1. Formació de mescles inflamables o explosives. 
 
2. Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions. 
 
3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes 
que impedisquen o dificulten l'accés i/o el treball del personal encarregat de la 
inspecció, la neteja, el manteniment o el funcionament de les instal·lacions. 
 
4. La producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus 
d'obstruccions físiques que dificulten el lliure flux de les aigües residuals, el 
treball del personal o el funcionament correcte de les instal·lacions. 
 
5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenrotllament dels processos i de 
les operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen 
aconseguir els nivells òptims de tractament i qualitat de l'aigua depurada. 
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Article 13 
 
Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de 
clavegueram qualsevol dels productes següents: 
 
a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o 
inflamables. 
 
b) Productes a base de quitrà o residus enquitranats. 
 
c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, per raó de la seua naturalesa o 
quantitat siguen susceptibles d'originar, per si mateixos o per interacció amb 
altres substancies, mescles inflamables o explosives en l'aire o mescles 
altament comburents. 
 
d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables 
pels sistemes de depuració. 
 
e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions 
en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors, o que puguen interferir en 
el trasllat de les aigües residuals. 
 
f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de 
motors d'explosió. 
 
g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, d'explotacions o de 
servicis. 
 
h) Residus industrials o comercials que, per les seues concentracions o 
característiques tòxiques i perilloses, requerisquen d'un tractament específic. 
 
i) Substancies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa 
de clavegueram en concentracions superiors a: 
 

Amoníac 
Monòxid de carboni 
Brom 
Clor 
Àcid cianhídric 
Àcid sulfhídric 
Diòxid de sofre 
Diòxid de carboni 

100 ppm 
100 ppm 
1 ppm 
1 ppm 
10 ppm 
20 ppm 
10 ppm 
5.000 ppm 
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Article 14 
 
Excepte les condicions restrictives que, per a activitats classificades com 
molestes, insalubres, nocives o perilloses, s'establisquen les corresponents 
llicències d'activitat, queda prohibit descarregar directament o indirectament a 
les xarxes de clavegueram abocaments amb característiques o concentració 
de contaminants instantanis superiors a les concentracions que s'indiquen a 
continuació: 
 

PARÀMETRES MODEL ORDENANÇA 
ABOCAMENTS 

 

 Concentració màxima 
mitjana diària 

Concentració instantània 
màxima 

pH 5,5-9 5,5-9 
Sòlids en suspensió 500 1000 

Partícules 
sedimentables 15 20 

Sòlids grossos Absents Absentes 
DBO5 500 1000 
DQO 1000 1500 

Temperatura 40 50 
Conductivitat elèctrica a 

25ºC 3000 5000 

Color 
Inapreciable a dilució 

1/40 
Inapreciable a dilució 

1/40 
Alumini 10 20 
Arsènic 1 1 

Bari 20 20 
Bor 3 3 

Cadmi 0,5 0,5 
Crom III 2 2 

Crom hexavalent 0,5 0,5 
Crom total 2,5 2,5 

Ferro 5 10 
Manganès 0 10 

Níquel 5 10 
Mercuri 0,1 0,1 
Plom 1 1 
Seleni 0,5 1 
Estany 5 10 
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Coure 1 3 
Zinc 5 10 

Cianurs totals 0,5 0,5 
Clorurs 800 800 

Sulfur total 2 5 
Sulfits 2 2 
Sulfats 1000 1000 

Fluorurs 12 15 
Fòsfor total 15 50 

Nitrogen nítric 20 65 
Nitrogen amoniacal 20 85 

Olis i greixos 100 150 
Fenols totals 2 2 

Aldehids 2 2 
Detergents 6 6 
Pesticides 0,1 0,5 

toxicitat 15 30 
 
Article 15 
 
Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir el valor mitjà diari en 
més de cinc vegades, en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades en un 
interval d'una hora. 
 
Article 16 
 
Només serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a 
les establides en l’article 12 quan estiga justificat adequadament que en cap 
cas produiran efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües 
residuals ni impediran aconseguir els objectius de qualitat consignats per a les 
aigües residuals depurades. 
 
Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals realitzada amb la 
finalitat de satisfer les limitacions de l'article 12. Esta pràctica estarà 
considerada com una infracció d'esta Ordenança. 
 
Article 17 
 
Si davant d'una situació d'emergència s'incomplira algun o alguns dels 
preceptes inclosos en esta Ordenança, s’haurà de comunicar immediatament 
esta situació a l'Ajuntament i al servici que estiga encarregat de l'explotació de 
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l'estació depuradora d'aigües residuals. Quan es produïsca una situació 
d'emergència la persona usuària haurà de remetre a l'Ajuntament un informe 
detallat de l'accident en què s'hauran d'adjuntar, a més de les dades 
d'identificació, la següent informació: 
 
- Motiu de l'accident. 
 
- Hora en què es va produir i duració de l'accident. 
 
- Volum i característiques de contaminació de l'abocament.  
 
- Mesures correctores efectuades. 
 
- Hora i forma en què es va comunicar el succés. 
 
Amb independència d'altres responsabilitats en què es puga haver incorregut, 
els costs de les operacions a què donen lloc els abocaments accidentals 
aniran a càrrec de la persona usuària que els haja produït.  
 
Capítol IV. Abocament d’aigües residuals industrials 
 
Article 18 
 
S'ha d'entendre per aigües residuals industrials els residus líquids o 
transportats per líquids originats pels processos propis de les activitats 
enquadrades en la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 
1993). Divisions A, B, C, D, E 0.90.00 i 0.93.01. 
 
Tots els abocaments a la xarxa de clavegueram d'aigües residuals d'origen 
industrial hauran de tindre el permís d'abocaments emés per l'Ajuntament. 
 
Article 19 
 
En la sol·licitud del permís d'abocament, a més de les dades d'identificació, 
s'hauran de fer constar, de manera detallada, les característiques de 
l'abocament i, en especial: 
 
— El volum d'aigua consumida. 
 
— El volum màxim i mitjà d'aigua residual abocada. 
 
— Les característiques de contaminació de les aigües residuals abocades.  
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— Les variacions estacionals en el volum i les característiques de contaminació 
de les aigües residuals abocades. 
 
— El pla de planta en què es reflectisca la xarxa interior de drenatge, amb 
indicació dels punts on s'ubiquen les fases potencialment contaminants, les 
instal·lacions de depuració pròpies, si és el cas, i la situació de l'arqueta de 
connexió - la presa de mostres, el disseny corresponent, el traçat de la 
canonada de la connexió i el punt de connexió al clavegueram.  
 
— L’imprès de sol·licitud del permís d'abocaments adequadament emplenat 
amb la documentació que s'especifica en el revers de l’imprès (cal incloure-hi 
l’imprès com un annex).  
 
— En el cas de les activitats generadores d'aigües residuals industrials en què 
s'aboque a la xarxa de clavegueram aigües procedents exclusivament dels 
lavabos, s'haurà de presentar, amb la sol·licitud de l'autorització d'inici de 
l'activitat o de la Ilicència d'obertura, segons l'article 68, Procediment del 
Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenrotlla la 
Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació 
i Qualitat Ambiental, un certificat emés pel personal tècnic director de les 
instal·lacions, on se certifique: 
 
a. Que les aigües residuals generades són exclusivament les dels lavabos o 

que la metodologia de treball utilitzada en l'activitat permet la reutilització de 
les aigües residuals industrials generades o que es disposen dels 
mecanismes de gestió d'estes o qualsevol altra circumstància que possibilite 
la no realització de l'abocament d'aigües industrials. Cosa a la qual s'haurà 
d'adjuntar una còpia dels contractes subscrits per a este fi amb gestors 
autoritzats de residus, si és el cas. 
 
b. Que, en conseqüència, per a l'activitat no és necessari un pla d'autocontrol 

dels Seus abocaments. 
 
- En el cas de les activitats generadores d'aigües residuals industrials en què 
s'aboque a la xarxa de clavegueram aigües residuals diferents de les dels 
lavabos, s'haurà de presentar, amb la sol·licitud de l'autorització de l'inici de 
l'activitat o de la Ilicència d'obertura, segons l'article 68, Procediment, del 
Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenrotlla la Llei 
2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i 
Qualitat Ambiental, un certificat emés per un laboratori homologat competent, 
on es certifique: 
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a. (S'adjuntarà d'una analítica on es caracteritzen els paràmetres en funció de 
l'activitat, sempre amb la supervisió de l'Ajuntament.) Que les instal·lacions de 
tractament i depuració s'ajusten a les del projecte, es troben instal·lades i són 
adequades per al tractament de les aigües residuals abocades. 
 
En cas que no siga necessària l'execució d'instal·lacions de tractament i 
depuració, el laboratori homologat certificarà este extrem i hi adjuntarà 
l'analítica indicada pels servicis tècnics municipals. 
 
b. Que el pla d'autocontrol desenrotllat per l'activitat és suficient per a 
l'adequat control de les aigües residuals industrials abocades. 
 
Article 20 
 
De conformitat amb les dades aportades per les persones sol·licitants, 
l'Ajuntament tindrà la facultat per a poder resoldre de la manera següent: 
 
1. Prohibir totalment l'abocament quan les seues característiques no puguen 
ser corregides amb el tractament corresponent. En este cas, els servicis 
tècnics de l'Ajuntament, de l'entitat o de l'empresa en què es delegue, hauran 
d'aprovar quin serà el mètode de magatzematge, transport i punt d'abocament 
dels residus proposat per la indústria contaminant. 
 
2. Autoritzar I'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que 
s'hauran d'establir abans de l’eixida a la xarxa general, així com els dispositius 
de control, de mesurament del cabal i de mostratge que haurà d'instal·lar la 
indústria a càrrec seu. 
 
3. Autoritzar l'abocament sense cap limitació, excepte les contingudes en esta 
Ordenança. 
 
Article 21 
 
El permís d'abocament estarà condicionat al compliment de les condicions 
establides en esta Ordenança i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que 
no canvien de manera substancial les condicions inicials de l'autorització. 
 
No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram si no s'han realitzat 
les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les 
modificacions o condicionaments tècnics que, segons les dades aportar-les en 
la sol·licitud del permís de l'abocament, establisca l'Ajuntament. 
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Article 22 
 
Qualsevol alteració del règim d'abocaments s'haurà de notificar imme-
diatament a l'Ajuntament. Esta notificació haurà de contindre les dades 
necessàries per a facilitar l'exacte coneixement i origen de l'alteració, tant si 
afecta les característiques com el temps i el volum de l'abocament Segons 
estes dades i una vegada realitzades les comprovacions necessàries, 
l'Ajuntament adoptarà una nova resolució, de conformitat amb el que es 
disposa en l'article 6. 
 
Article 23 
 
Són responsables dels abocaments les persones titulars dels permisos 
d'abocaments, sense perjuí del que s'establix en els articles 5 i 6 d'esta 
Ordenança. 
 
Article 24 
 
Pla d'autocontrol. En aquelles empreses que l'Ajuntament considere necessari, 
s'haurà d'implantar un pla d'autocontrol amb la freqüència, els mesuraments i 
els paràmetres que els servicis tècnics municipals consideren, durant un 
període no superior a dos anys. Els resultats del dit pla d'autocontrol hauran de 
presentar-se pel Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Meliana cada trimestre, 
amb la finalitat de comprovar que les mesures imposades a fi d'adequar els 
abocaments a les especificacions d'esta Ordenança són adequades i s' han 
implantat correctament. 
 

Capítol V. Mostratge i anàlisi 
 
Article 25 
 
Les determinacions analítiques es realitzaran de mostres simples preses en el 
moment més representatiu de l'abocament el qual serà concretat per 
l'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue. Quan, al Ilarg d'un 
determinat interval de temps, es permeten abocaments amb valors màxims de 
contaminació, els controls es realitzaran de mostres compostes. Estes 
s'obtindran per mescla i homogeneïtzació de mostres simples preses en el 
mateix punt i en diferents temps, el volum de cada mostra simple serà 
proporcional al volum del cabal abocat. 
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Article 26 
 
Les anàlisis les haurà de realitzar un laboratori homologat, entenent per això 
un laboratori que dispose de la corresponent declaració d'entitat col·laboradora 
del Ministeri de Medi Ambient, a l'empara del que es disposa en l'Orde 
MAM/985/2006, de 23 de març, per la qual es desenvolupa el règim jurídic de 
les entitats col·laboradores de l'administració hidràulica en matèria de control i 
vigilància de qualitat de les aigües i de gestió dels abocaments al domini públic 
hidràulic, publicada en el BOE núm. 81, de 5 d'abril de 2006. 
 
Quant al paràmetre de toxicitat es determinarà sobre la mostra bruta d'aigua 
residual, en absència de neutralització prèvia, per mitjà de bioassaig d'inhibició 
de la luminescència Vibrio Fisheri (abans Photobacterium Phosphoreum) o el 
bioassaig d'inhibició de la mobilitat en Daphnia magna. 
 

Capítol VI. La inspecció dels abocaments 
 
Article 27 
 
L'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue, fent ús de les seues 
facultats, podrà realitzar tantes inspeccions com siguen necessàries per a 
verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xarxa de 
clavegueram. En este cas, el tipus de mostratge que caldrà efectuar haurà de 
tindre en compte el règim de producció d'abocaments en l'establiment 
corresponent. 
 
Com a regla general i a l'efecte de determinar la concentració diària en les 
industries les aigües residuals de les quals tinguen un grau de contaminació 
subjecte a grans fluctuacions diàries, hauran de caracteritzar  estes aigües per 
mitjà de la realització d'un mostreig integrat. 
 
No obstant això, en els casos en què no hi haja una arqueta d'inspecció, no s'hi 
puga instal·lar els equips automàtics necessaris per al mostratge integrat, no es 
puga garantir la integritat d'estos equips o no hi haja risc de manipulació o 
d'alteració de l'abocament, la mostra que caldrà prendre serà puntual. 
 
Així mateix, en els casos en què l'empresa dispose d'un sistema 
d'homogeneïtzació dels abocaments previ a l'evacuació corresponent, serà el 
personal tècnic municipal o l'empresa en qui delegue aquells que determinaran 
el tipus de mostratge (puntual o integrat) que s'haja d'efectuar. 
 
L'extracció de mostres i, si és el cas, la comprovació dels cabals l'efectuarà el 
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personal al servici de l'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue, a que 
haurà de facilitar-se l'accés a les arquetes de registre. 
 
Per a la presa de mostres i l'anàlisi dels abocaments, en els resultats dels 
quals haja de fonamentar-se alguna actuació administrativa, s'hauran 
d'adoptar els següents criteris procedimentals: 
 
- Només es prendran mostres en els casos en què no existisca cap dubte 
sobre la titularitat o cotitularitat, si és el cas, de l'abocament.  
 
- El personal encarregat de realitzar la presa de la mostra s'haurà d'identificar 
davant del titular de l'abocament o de la persona que actue en la seua 
representació sense que per a tindre tal consideració es puga exigir cap més 
requisit que posseir una relació laboral amb l'activitat causant de l'abocament. 
 
- La presa de mostres es realitzarà en presencia de la persona esmentada, a 
qui d'ara en avant s'anomenarà com la persona representant. En cas de 
negativa a estar present durant totes o algunes de les operacions, es farà 
constar en l'acta i es considerarà obstrucció al treball inspector. 
 
En el cas que siga necessària una presa de mostres sense coneixement de la 
persona titular de l'abocament, es procedirà realitzar-la per mitjà d'un 
mostrejador automàtic. La instal·lació del mostrejador tindrà lloc en presencia 
d'un agent de l'autoritat, que alçarà acta del procediment fent constar la 
col·locació dels precintes de l'equip que garantisquen la detecció de 
manipulacions indegudes.  
 
Una vegada presa la mostra, la retirada de l'equip tindrà lloc en presencia d'un 
representant de l'activitat i s'alçarà nova acta, on necessàriament es farà 
constar que els precintes originals es troben intactes. 
 
La mostra es dividirà en tres fraccions. L'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en 
què delegue en conservarà dos, una com a fracció principal i una altra com a 
fracció diriment. La tercera fracció s'entregarà a la persona representant de 
l'activitat perquè puga realitzar la seua anàlisi contradictòria. Les tres fraccions 
s'hauran de precintar i marcar de manera que siga possible identificar-les 
inequívocament i detectar qualsevol manipulació indeguda. 
 
S'alçarà acta de les actuacions, on es farà constar: 
 
- La identificació de les persones presents en el procés. 
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- La identificació del laboratori homologat que efectuarà les anàclasis de la 
fracció principal, amb la finalitat que, si ho desitja, la persona titular de 
l’abocament o el seu representant puga estar present en el moment en què es 
lleven els precintes dels recipients. 
 
- Els paràmetres concrets. 
 
- La negativa, per part de la persona titular de l'abocament, a rebre la seua 
fracció, si així ocorreguera. 
 
- Les observacions i incidències del procés de presa, manifestades per part de 
l'Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue. 
 
- Les observacions i incidències del procés de presa, manifestades per part de 
la persona representant. En cas de voler fer ús d'este dret, haurà de firmar 
necessàriament l'acta. 
 
S'invitarà a la persona representant a firmar l'acta. La firma de l'acta no 
implicarà l'acceptació dels termes que hi figuren, però serà necessària per a 
poder fer-hi constar observacions o al·legacions. La negativa a firmar es farà 
costar en cas de produir-se. 
 
S'entregarà una còpia de l'acta a la persona representant. La negativa a rebre-
la es farà constar en cas de produir-se. 
 
Juntament amb la còpia de l'acta. s'entregarà un model de full de seguiment de 
la fracció contradictòria, emplenat i segellat, per al cas en què la persona titular 
de l’abocament desitge realitzar la seua anàlisi contradictòria. 
 
La fracció principal s'haurà de portar al laboratori homologat indicat en l'acta, 
dins de les 24 h següents a la presa corresponent. 
 
El laboratori haurà d'omplir i segellar el full de seguiment de la fracció principal, 
fent-hi constar: 
 
• La data i l'hora de recepció, que no podrà ser superior a 24 h des de la 
presa de les mostres. 
 
• L'estat del precinte de l'envàs, que no podrà haver sigut manipulat. 
 
• El codi d'identificació de la fracció, que haurà de ser perfectament il·legible i 
haurà de coincidir amb l’assignat a la fracció contradictòria. 
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• Si l'estat general es considera correcte o hi ha alguna circumstància que 
invalide els resultats que es puguen obtindre. 
 
• Qualssevol altres observacions que resulten oportunes.  
 
Haurà de tornar una copia emplenada del full de seguiment a l'Ajuntament, 
l'entitat o l'empresa en què delegue perquè la incloga en l'expedient 
administratiu. 
 
La persona titular de l'abocament o el seu representant adequadament 
identificat, podrà estar present en el moment de llevar el precinte de la fracció 
principal i podrà fer constar per escrit qualsevol anomalia relacionada amb 
l'estat de la fracció. En cas de ser així, el laboratori corresponent conservarà 
una còpia de les manifestacions i la remetrà a l'Ajuntament, amb els resultats 
de les anàlisis efectuades. 
 
Una vegada analitzada la mostra principal, el laboratori emetrà un informe on 
haurà de constar: 
 
• Una còpia del full de seguiment emplenat en el moment de l'entrega de la 
fracció. 
 
• El codi que identifica de forma inequívoca la facció de la mostra. 
 
• El codi que el laboratori assigne internament. 
 
• La data i l'hora de l'obertura dels precintes i l'inici de l'anàlisi. 
 
• La data de finalització de l'anàlisi. 
 
• Els resultats obtinguts, comparats amb els límits màxims establits en esta 
Ordenança. 
 
• Qualssevol altres observacions que resulten oportunes. Este informe 
s'haurà de remetre a l'Ajuntament i a l'entitat o l’empresa en qui haja delegat, 
amb les observacions realitzades per la persona titular de l'abocament o el seu 
representant en el moment de l'obertura dels precintes, si n'hi haguera. 
 
Els resultats hauran de restar en poder de l'Ajuntament i de l'entitat o 
l'empresa en qui haja delegat en un termini màxim de 21 dies naturals, 
comptadors des del dia de la presa de les mostres. 
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Amb l'exemplar de l'acta i l'informe dels resultats del laboratori, l'Ajuntament 
obrirà, si considera oportú, un expedient administratiu. La persona titular de 
l’abocament podrà analitzar la seua fracció a fi d'obtindre resultats 
contradictoris respecte de la fracció principal. La validesa dels resultats de 
l'anàlisi contradictòria quedarà condicionada al fet que: 
 
- Les anàlisis s'efectuen en un laboratori homologat, que haurà de sotmetre la 
fracció al mateix tipus d'anàlisi que s'indica en l'acta de la presa de mostres. 
 
- El laboratori homologat ompliga el full de seguiment de la fracció 
contradictòria i hi faça constar: 
 
• La data i l'hora de recepció, que no podrà ser superior a 24 h des de la 
presa de les mostres. 
 
• L'estat del precinte de l’envàs, que no podrà haver sigut manipulat. 
 
• El codi d'identificació de la fracció, que haurà de ser perfectament Ilegible i 
haurà de coincidir amb l'assignat a la fracció contradictòria. 
 
• Si l'estat general es considera correcte o hi ha alguna circumstància que 
invalide els resultats que es puguen obtindre. 
 
• Qualssevol altres observacions que resulten oportunes.  
 
L'informe de resultats de l’anàlisi i el full de seguiment emplenat s'hauran de 
presentar a l'Ajuntament i a l’entitat o l'empresa en que haja delegat en un 
termini màxim de 21 dies comptadors des de la data de la presa de les 
mostres. La no presentació dins d'este termini de temps suposarà la renúncia 
a emprar la fracció contradictòria com prova dins del procés administratiu i, en 
conseqüència, a la possibilitat de realitzar l'anàlisi de la fracció diriment. 
 
Donada la brevetat dels terminis que imposen la caducitat de les mostres, no 
s'admetrà l'entrega de l'informe de resultats de l'anàlisi contradictòria i el full 
de seguiment corresponent en llocs diferents del Registre d'Entrada de 
l'Ajuntament, encara que tals llocs puguen ser vàlids per a la presentació de la 
documentació segons la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
L'incompliment total o parcial, o el compliment irregular de qualsevol d'estos 
requisits anul·larà el valor dels resultats contradictoris que puguen obtindre‘s. 
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Els costos corresponents a l'anàlisi contradictòria aniran a càrrec de la 
persona titular de l’abocament. 
 
L'.Ajuntament, l'entitat o l'empresa en què delegue haurà de conservar la 
fracció diriment en condicions adequades, és a dir, protegida de la llum i 
conservada a la menor temperatura possible però sense arribar-ne a la 
congelació (al voltant de 4°C), durant un termini màxim de 31 dies des de la 
presa de les mostres. 
 
Serà necessària la realització de l'analítica diriment en el cas que els valors 
que s'obtinguen de les analítiques de les fraccions principal i contradictòria 
siguen divergents. 
 
Quan el titular de l’abocament no presente els resultats de l'anàlisi 
contradictòria dins del termini de 21 dies a partir de la presa de les mostres o 
bé els resultats corresponents no siguen vàlids per no complir-se els requisits 
indicats en l'apartat anterior d'este mateix article, no serà necessari, la 
realització de l'analítica diriment i s'aplicaran, en este cas, les conclusions que 
es deriven de l'analítica de la fracció principal. 
 
En cas de ser necessari. L’anàlisi de la fracció diriment l'haurà de realitzar un 
laboratori homologat diferent del que realitzà l'analítica de la fracció principal 
amb el mateix procediment i les mateixes condicions que s'exigixen per a la 
fracció principal, excepte pel que fa a la data d'inici, que no podrà tindre lloc 
després de transcorreguts 31 dies naturals des de la presa de les mostres. 
 
Una vegada transcorreguts 31 dies naturals sense que l'analítica diriment 
s'haja inicial i sent necessària, s'arxivarà l'expedient per haver caducat la 
fracció corresponent. 
 
Es consideraran com a normals diferencies de fins a un 10 % entre el resultat 
obtingut en les analítiques de les fraccions principal, contradictòria i diriment. 
Dins d'eixe marge, les diferències s'interpretaran sempre a favor de la 
persona titular de l'abocament. Superat eixe marge admissible, es prendran 
com a certs els resultats de la fracció principal o de la diriment si esta s'ha dut 
a terme.  
 
Els costos de les preses de mostres i analítiques als abocaments d'una 
activitat, efectuades per l'Ajuntament o per l'empresa en què delegue, es 
reclamaran a la persona titular de l'abocament quan els resultats de les 
analítiques donen com a resultat que l'abocament supera algun dels límits 
màxims de contaminació admesos en esta Ordenança. 
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Article 28 
 
Les edificacions residencials, indústries i explotacions estan obligades a 
disposar, en els seus conductes de desaigüe, d’una arqueta de registre de fàcil 
accés, definida en l’art.9, preparada per a mesurar els cabals que circulen així 
com per a l'extracció de mostres. Estes arquetes hauran d'estar precintades. 
 
L'extracció de mostres i, si és procedent, la comprovació dels cabals les 
editarà el personal al servici de l'Ajuntament, de l'entitat o de l'empresa en què 
delegue, als quals se’ls haurà de facilitar l'accés a les arquetes de registre. 
 
Les anàlisis de les mostres obtingudes les realitzaran laboratoris homologats. 
Se'n remetrà una còpia dels resultats a la persona titular del permís de 
l’abocament perquè en tinga coneixement. 
 
Article 29 
 
La carència del permís d'abocament, l'obstrucció a l'acció inspectora o la 
falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions 
legals que corresponguen, implicarà la rescissió del permís d'abocament i 
podrà determinar la desconnexió de la xarxa de clavegueram. 
 
Article 30 
 
Mesures cautelars. Una vegada iniciat l'expedient sancionador, quan hi haja 
indicis de falta molt greu, es podrà acordar, mitjançant una resolució de 
l'Alcaldia, a fi d'assegurar el compliment de la normativa vigent, les següents 
mesures cautelars: 
 
- El precinte de la connexió i/o de les connexions mitjançant el sistema 
d'introducció de balons obturadors en la connexió. El cost de l'aplicació d'esta 
mesura cautelar anirà a càrrec de la persona titular de l'abocament. 
 
- La suspensió de la Ilicència ambiental i del permís d'abocament. 
 
- El tancament de les instal·lacions. 
 
Amb anterioritat a la resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament en què s'adopten 
les mesures esmentades més amunt, es donarà audiència a la persona 
interessada perquè formule les al·legacions que considere convenients durant 
un termini de deu dies hàbils. 
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Capítol VII. Infraccions i sancions 

 
Article 31 
 
Respecte de les graduacions de les infraccions, estes podran ser Ileus, greus 
o molt greus, tenint en compte les circumstàncies següents: 
 
a) L'existència d'intencionalitat o de reiteració. 
 
b) La naturalesa dels perjudicis causats. 
 
c) La reincidència per comissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció 
de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma. 
 
1. Es consideraran infraccions lleus: 
 
a) Les acciones o omissions que, contravenint el que s'establix en esta 
Ordenança, causen danys als béns de domini o d'ús públic hidràulic o al 
Sistema Integral de Sanejament la valoració dels quals no supere els 3.000 €. 
 
b) La no aportació de la informació periòdica que s’haja de lliurar a 
l'Administració competent sobre les característiques de l'efluent o del canvis 
introduïts en el procés que puguen afectar-lo.  
 
c) L'incompliment de qualsevol prohibició establida en esta Ordenança 
sempre que no estiga considerada com a infracció greu o molt greu. 

 
2. Es consideraran infraccions greus: 
 
a) Les accions o les omissions que, contravenint el que s'establix en esta 
Ordenança, causen dany als béns de domini o d'ús públic hidràulic o al 
Sistema Integral de Sanejament la valoració dels quals estiga compresa entre 
els 3.001,00 i els 30.000,00 €. 
 
b) Els abocaments efectuats sense l'autorització corresponent.  
 
c) L'ocultació o el falsejament de les dades exigides en la sol·licitud de 
l’abocament.  
 
d) L'incompliment de les condicions imposades en l'autorització de 
l'abocament.  
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e) L'incompliment de les accions exigides per a les situacions d'emergència 
establides en esta Ordenança.  
 
f) La no existència de les instal·lacions ni dels equips necessaris per a la 
realització dels controls requerits o el fet de mantindre’ls en condicions no 
operatives.  
 
g) L'evacuació dels abocaments sense cap tractament previ quan estos així 
el requerisquen o sense respectar les limitacions especifiques d'esta 
Ordenança.  
 
h) L'obstrucció a la funció inspectora de l'Administració obstaculitzant l'accés 
als punts d'abocament de les persones autoritzades a efectuar les 
comprovacions relacionades amb l'abocament, dels servicis d'inspecció, 
d'observació, de mesurament, de presa de mostres o de reparació, neteja i 
manteniment de qualsevol part de la instal·lació de clavegueram o la negativa 
a facilitar la informació requerida.  
 
i) Efectuar un abocament sense haver-lo contractat o sense ajustar-se a les 
disposicions d'esta Ordenança.  
 
j) La reincidència en dos faltes lleus en el termini màxim d'un any. 

 
3.  Es consideren infraccions molt greus: 
 
a) Les infraccions qualificades com a greus en el punt anterior quan, per la 
quantitat o qualitat de l'abocament, es derive l'existència d'un risc molt greu 
per a les persones, els recursos naturals o el medi ambient. 
 
b) Les accions i omissions que, contravenint el que s'establix en esta 
Ordenança, causen danys als béns de domini públic o al Sistema Integral de 
Sanejament la valoració dels quals supere els 30.000,00 €. 
c) L'incompliment de les ordes de suspensió d'abocaments. 
 
d) L'evacuació d'abocaments prohibits. 
 
e) La reincidència en dos faltes greus en el termini de dos anys. 

 
Article 32 
 
1. Les infraccions enumerades en l'article anterior podran ser sancionades 
econòmicament fins al màxim permès per la legislació vigent. 
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2. Independentment de la sanció que en cada cas procedisca, la persona 
infractora haurà de reparar el dany ocasionat. La reparació tindrà com a 
objecte la restauració dels béns que hagen resultat alterats com a 
conseqüència de la infracció. 
 
Quan el dany produït afecte les infraestructures de sanejament, la reparació 
l'haurà de realitzar l'Ajuntament a càrrec de la persona infractora. 
 
S'han d'entendre per infraestructures de sanejament les xarxes de 
clavegueram, col·lectors, emissaris, instal·lacions correctores de contaminació 
i estacions depuradores d'aigües residuals. 
 
3. Quan els béns alterats no puguen restablir-se al seu estat anterior, la 
persona infractora haurà d'indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats. 
L’Ajuntament n'haurà de realitzar la valoració. 
 
Article 33 
 
Els terminis de prescripció de les infraccions i sancions contingudes en esta 
Ordenança seran els que s'establixen en la Llei 30/992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
Article 34 
 
La imposició de sancions i l'existència de responsabilitat, de conformitat amb 
esta Ordenança, es realitzarà per mitjà de la instrucció del corresponent 
expedient aplicador de la sanció i segons el que es preveu en la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i el Reial Decret 1398/1993 de 4 d'agost, pel 
qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat 
sancionadora. 
 
Article 35 
 
Independentment de les sancions exposades, l'Ajuntament podrà cursar la 
denúncia en els organismes competents als efectes pertinents. 
 
Article 36 
 
L'alcalde tindrà la potestat d'imposar la sanció i podrà delegar-la, tant pel que 
fa a la imposició de multes com de qualsevol mesura que s'haja de prendre. 
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Disposició transitòria 
 
Totes les indústries i activitats existents abans de l'aprovació d'esta Ordenança 
hauran de sol·licitar, en el termini de sis mesos comptadors des de l'entrada en 
vigor, el permís per a realitzar els seus abocaments en la Xarxa Municipal de 
Clavegueram. 
 
Disposició derogatòria 
 
L'aprovació definitiva d'esta Ordenança d'abocaments suposarà la derogació 
de l'Ordenança aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió de 3 de juliol de 
1998 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 168, de 
17 de juliol de 1999. 
 
Disposició final 
 
Esta Ordenança entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de 
la Província de València. 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que la present ordenança s’aprovà en sessió plenària 
de 30 d’abril de 2009, va ser sotmesa a exposició pública mitjançant anunci en el 
Tauler d’Anuncis Municipal i publicació en el BOP núm. 199, de 22 d’agost de 2009. 
 
MODIFICACIONS 
 

Data acord Plenari Data public. Definitiva 
B.O.P 
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30/04/2009 22/08/2009 (199) Publicació aprovació definitiva 
 


