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Contra l’aprovació de la modificació es pot 
interposar recurs contenciós-administratiu en 
el termini de dos mesos comptats a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
davant la Sala del Contenciós-administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Girona, 3 de juliol de 2008  
 
Enric Vilert i Butchosa 
President 
 
 
 
Núm. 8999 

SERVEI JURÍDIC 
 
Anunci sobre aprovació inicial de la modi-

ficació del Reglament regulador de la coo-
peració jurídica local  

 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió 
celebrada el 17 de juny de 2008 va aprovar 
inicialment i per unanimitat la modificació del 
Reglament regulador de la Cooperació Jurídica 
Local, que se sotmet a informació pública per 
un termini de trenta dies hàbils, durant els 
quals podran formular-se reclamacions i al·le-
gacions. Transcorregut aquest termini sense 
que se n’hagin presentat, la modificació 
quedarà definitivament aprovada.  
 
L’expedient amb l’esmentada modificació del 
Reglament es podrà consultar al Servei Jurídic 
de la Diputació de Girona (Pujada de Sant 
Martí, núm. 4-5, de Girona), en hores d’ofi-
cina. 
 
Girona, 26 de juny de 2008 
 
Enric Vilert i Butchosa 
President 
 
 
Consells Comarcals 
 
Núm. 9135 

CONSELL COMARCAL  
DEL RIPOLLÈS 

 
Anunci sobre exposició pública del compte 

general de l’exercici 2007 
 

La Comissió Especial de Comptes d'aquesta 
corporació, reunida el dia 1 de juliol actual, 
dictaminà respecte del Compte General format 
per la Intervenció de fons corresponent a 
l'exercici econòmic de 2007. 
 
L’expedient tramitat a l'efecte s'exposa al 
públic pel termini de 15 dies, comptats des de 
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el 
BOP, durant els quals i 8 més, les persones 
interessades podran presentar les reclamacions, 
objeccions o observacions que estimin adients, 

tal com assenyala l'article 212 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprovà el text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals, en concordança amb el 
104.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprovà el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 
Regla 102.2 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 
de novembre per la qual s’aprovà la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local. 
 
Ripoll, 2 de juliol de 2008 
 
Enric Pérez Casas  
President 
 
 
Ajuntaments 
 
Núm. 8972 

AJUNTAMENT DE  
BESALÚ 

 
Edicte sobre aprovació inicial d’un pro-

jecte 
 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Besalú, reunida en sessió del dia 16 de juny de 
2008 va aprovar inicialment el projecte que 
s’assenyala al peu. Atès el que disposa l’article 
37 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, es sotmet a un termini 
d’informació pública de 30 dies als efectes de 
poder presentar-hi reclamacions i/o al·lega-
cions. Pasta aquest termini sense que s’hagi 
presentat cap al·legació o reclamació el pro-
jecte quedarà definitivament aprovat sense 
necessitat de cap altre acord posterior: 
 
Projecte de construcció d’un dipòsit d’aigua i 
de la connexió en alta d’aquest amb el nucli 
del Grup del Mont al municipi de Besalú. 
 
Besalú, 19 de juny de 2008 
 
Lluís Guinó i Subirós 
Alcalde 
 
 
 
Núm. 8988 

AJUNTAMENT DE  
BREDA 

 
Anunci sobre aprovació definitiva del 

Reglament del servei de clavegueram 
 

Per resolució d’Alcaldia núm. 109 de 25 de 
juny de 2008 s’ha aprovat definitivament el 
Reglament del servei de clavegueram al muni-
cipi de Breda. 
 
El text íntegre dels quals s’adjunten com annex 
al present anunci. 
 

Contra aquest acord d’aprovació definitiva, 
que és immediatament executiu i posa fi a la 
via administrativa, es podran interposar els 
recursos següents: 
 
a) El de reposició amb caràcter potestatiu 
davant l’òrgan que hagi dictat l’acord recorre-
gut davant el termini d’un mes comptat a partir 
del dia següent hàbil al de la darrera publicació 
d’aquest anunci. S’entendrà desestimat per 
silenci administratiu, acabada la via adminis-
trativa i expedita la Contenciosa i Adminis-
trativa si, transcorregut un mes comptat des del 
dia següent al de la seva interposició, no es 
notifiqués la resolució. Si s’hagués presentat el 
recurs de reposició potestatiu, el recurs 
contenciós-administratiu s’haurà d’interposar 
en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent al de la recepció de la notificació 
de l’acord resolutori del recurs de reposició, si 
és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos 
comptats des del dia següent a aquell en què 
s’hagi produït l’acte presumpte de deses-
timació del recurs per silenci administratiu. 
 
b) El contenciós-administratiu davant el Jutjat 
Contenciós-administratiu de Girona en el 
termini de dos mesos comptats des del dia 
següent hàbil al de la darrera publicació 
d’aquest anunci. No es podrà interposar aquest 
recurs fins que s’hagi resolt expressament o 
s’hagi produït la desestimació presumpta del 
recurs de reposició si s’hagués interposat. 
 
c) Qualsevol altre que s’estimi procedent. 
 
Breda, 25 de juny de 2008 
 
Jordi Iglesias Salip 
Alcalde 
 
ANNEX 
 
REGLAMENT DEL SERVEI DE CLA-
VEGUERAM DEL MUNICIPI DE BREDA  
 
TÍTOL I  
 
DISPOSICIONS GENERALS  
 
CAPÍTOL I.- GENERALITATS  
 
ARTICLE 1. OBJECTE  
 
1.- L’objecte del present Reglament és la 
regulació del Servei de Clavegueram al terme 
Municipal de Breda i de les relacions entre el 
Prestador del Servei, sigui l’Ajuntament o un 
particular, i els seus usuaris, assenyalant els 
drets i obligacions bàsiques per cada una de les 
parts, sense perjudici de les atribucions d’altres 
Administracions.  
 
2.- També es objecte d’aquests Reglament ga-
rantir el correcte funcionament del sistema 
públic de sanejament d’aigües residuals de 
Breda en la seva totalitat i dels seus com-
ponents, així com de la xarxa separativa d’ai-
gües pluvials. 
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3.- El Servei de Clavegueram és de caràcter 
públic, i tindran dret a la seva utilització, les 
persones físiques i jurídiques que així ho 
sol·licitin, sense altres limitacions que les con-
dicions i obligacions assenyalades en aquest 
Reglament i la resta de disposicions legals 
vigents. En tot cas, el Servei de Clavegueram 
s’ajustarà a allò previst al present Reglament i, 
subsidiàriament a allò previst a la normativa 
aplicable en matèria de gestió de serveis 
públics per part dels ens locals.  
 
4.- A efectes de simplificació, es denomina en 
aquest Reglament "usuari" a la persona que 
gaudeixi de connexió a la xarxa de clave-
gueram mitjançant la corresponent escomesa. 
L’usuari haurà de ser titular del dret d’ús de la 
finca, local o indústria. Igualment, es deno-
mina en aquest Reglament “Prestador del 
Servei”, quan no ho sigui el propi Ajuntament, 
al Concessionari del Servei. 
 
ARTICLE 2. FORMA DE GESTIÓ I TITU-
LARITAT DEL SERVEI  
 
D'acord amb els articles 66.3 h), 66.3 l) i 67 a) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei 8/87 de 15 
d'abril municipal i de règim local de Cata-
lunya, el Servei de Clavegueram és de titu-
laritat municipal, podent prestar-lo l’Ajun-
tament de Breda de forma directa o indirecta, 
mitjançant qualsevol de les formes previstes en 
Dret, d’acord amb allò establert al Reial Decret 
Legislatiu 2/2.000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, al Text Refós 
de Disposicions Vigents en matèria de Règim 
Local i al Decret 179/1.995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).  
El Servei de Clavegueram, amb independència 
de la modalitat de prestació, quedarà sotmès 
permanentment al control de l’Ajuntament de 
Breda, el qual podrà revisar en tot moment les 
tasques i treballs que es duguin a terme.  
 
El Prestador del Servei, en el cas que sigui 
persona diferent a l’Ajuntament, representarà a 
l'Ajuntament de Breda davant dels organismes 
de l’Administració Pública en totes les 
activitats relacionades amb el sanejament, i 
durà a terme en aquest sentit els acords 
municipals que s’adoptin al respecte.  
 
ARTICLE 3. OBLIGACIONS DEL PRES-
TADOR DEL SERVEI  
 
El Prestador del Servei de Clavegueram, està 
subjecte al compliment de les següents 
obligacions: 
 
a) Prestar el servei a tot peticionari i ampliar-lo 
a tot usuari que ho sol·liciti, sempre i quan es 
compleixin els requisits establerts en el present 
Reglament i altres disposicions aplicables.  
b) Mantenir i conservar, al seu càrrec, en bon 
estat de funcionament, les xarxes i instal·la-
cions existents per a l’evacuació de les aigües 
residuals.  

c) Garantir la recollida d’aigües fecals o 
residuals des del límit de la propietat de 
l’usuari, sempre i quan aquest límit es trobi a 
una distància inferior de 100 metres de la 
xarxa de clavegueram.  
d) Mantenir la disponibilitat i regularitat del 
Servei de Clavegueram.  
e) En el supòsit d’interrupcions o alteracions 
del Servei per accidents, avaries, ampliació o 
noves connexions de la xarxa o causes de força 
major, el Prestador del Servei estarà exempt de 
qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis 
davant l’usuari, si bé haurà d’informar als 
mateixos de la seva incidència territorial i 
temporal, amb la deguda antelació, quan sigui 
possible, i pels mitjans públics que assegurin la 
màxima difusió de l’avís.  
f) Atendre degudament les reclamacions, 
peticions o consultes dels usuaris del Servei de 
Clavegueram.  
g) Trametre a l'Ajuntament les sol·licituds de 
connexió que, en aplicació de l'article 23 
d'aquest Reglament, li hagin estat presentades.  
h) Mantenir un servei d’avisos on els usuaris 
puguin adreçar-se per comunicar possibles 
avaries o per donar informació en supòsits 
d’urgència.  
i) Aplicar els preus o tarifes vigents en cada 
moment a l’hora de facturar als usuaris la taxa, 
o en el seu cas, el preu privat, per la prestació 
del Servei de Clavegueram del terme 
municipal de Breda, en el supòsit que l'Ajun-
tament li hagi encarregat aquesta funció 
recaptatòria.  
j) El seu personal, en les relacions amb els 
usuaris, anirà proveït d’aquella documentació 
que acrediti degudament la seva identitat.  
 
ARTICLE 4. DRETS DEL PRESTADOR 
DEL SERVEI  
 
El Prestador del servei tindrà els següents 
drets:  
 
a) Percebre la taxa o, en el seu cas, el preu 
privat, que tingui aprovat en cada moment 
l’Ajuntament de Breda per la prestació del 
Servei de Clavegueram dins del terme muni-
cipal, en els termes que així estableixi dit 
Consistori i en el supòsit que l'Ajuntament li 
hagi encarregat aquesta funció recaptatòria.  
b) Percebre els imports que li puguin corres-
pondre per l’execució de les tasques accessò-
ries al Servei de Clavegueram que es realitzin 
en benefici dels usuaris, als preus de oficial-
ment aprovats per l’Ajuntament de Breda.  
c) Comprovació i revisió de les instal·lacions 
interiors dels usuaris, podent imposar 
l’obligació d’instal·lar equips correctors en cas 
de què aquella pogués produir pertorbacions a 
la xarxa.  
 
ARTICLE 5. OBLIGACIONS DE L’USUARI  
 
L’usuari estarà subjecte a les següents 
obligacions:  
 
a) Respectar les instal·lacions que integren la 
infraestructura del Servei de Clavegueram, 
xarxes d’evacuació d’aigües residuals i conne-

xions corresponents, quedant prohibida qual-
sevol manipulació o alteració dels seus ele-
ments per part de personal no autoritzat.  
b) Satisfer puntualment l’import dels serveis 
prestats, d’acord amb el previst en aquest 
Reglament, i en el seu cas, en l’Ordenança 
Fiscal aplicable. 
c) Abstenir-se d’establir o permetre deriva-
cions en la seva instal·lació per evacuar aigua 
d’altres locals o habitatges als consignats a 
l’autorització de connexió.  
d) Permetre l’entrada al local beneficiat per la 
connexió a la xarxa de clavegueram en les 
hores hàbils o de normal relació amb 
l’exterior, al personal del servei que, exhibint 
l’acreditació pertinent, tracti de revisar o 
comprovar aquelles parts de les instal·lacions 
interiors que es consideri necessari.  
e) Respectar els precintes col·locats pel Pres-
tador del Servei o pels organismes competents 
de l’Administració.  
f) Complir les condicions i obligacions contin-
gudes en el contracte o pòlissa corresponent.  
g) Comunicar al Prestador del Servei qualsevol 
incidència o modificació en la instal·lació 
interior que pugui resultar significativa pel seu 
volum.  
h) Respectar les obligacions, límits i prohi-
bicions establertes en aquest Reglament.  
i) En el cas que l’usuari disposi d’un abasta-
ment d’aigua diferent al provinent de la xarxa 
d’aigua municipal (pou, manatials, etc..), ho 
comunicarà al Prestador del Servei i haurà de 
disposar d’un comptador correctament precin-
tat que mesuri l’aigua d’aquesta font alter-
nativa. 
i) En el cas que no es gaudeixi d’una connexió 
al Servei, preveure aquelles mesures que 
d’acord amb la normativa vigent li siguin 
exigibles per a l’evacuació de les seves aigües 
residuals, així com d’acord amb allò previst a 
l’article 22 del present Reglament.  
 
ARTICLE 6. DRETS DE L’USUARI  
 
L’usuari del Servei de Clavegueram gaudirà 
dels següents drets: 
 
a) Sol·licitar al Prestador del Servei els 
aclariments, informacions i assessorament 
necessaris per adequar la seva contractació a 
les seves necessitats reals.  
b) A que se li apliquin els preus o tarifes vi-
gents en cada moment per la prestació del 
Servei de Clavegueram dins del terme muni-
cipal de Breda.  
c) Formular les reclamacions que cregui con-
venients d’acord amb els procediments esta-
blerts en aquest Reglament i en la resta de 
normativa aplicable.  
 
CAPÍTOL II.- CONDICIONS DEL SERVEI  
 
ARTICLE 7. CONDICIONS GENERALS  
 
En qualsevol cas, correspondrà a l’Ajuntament 
de Breda la concessió de la llicència de 
connexió i del permís d'abocament d’aigües 
residuals a la xarxa de clavegueram, d’acord 
amb les disposicions d’aquest reglament i les 
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disposicions legals de pertinent aplicació, 
podent-se tramitar les sol·licituds, en el seu 
cas, a través del Prestador del Servei, en el cas 
que sigui persona diferent a l’Ajuntament.  
 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Breda podrà 
establir limitacions en la concessió de 
abocaments d’aigües residuals o fins i tot, 
atorgar aquesta concessió en precari quan les 
circumstàncies ho facin aconsellable.  
 
Per tal d’assegurar el compliment d’aquest 
Reglament, l’Ajuntament de Breda, ja sigui 
directament o a través el Prestador del Servei, 
tindrà la facultat per inspeccionar les 
instal·lacions interiors dels usuaris que estiguin 
relacionades amb el sanejament del terme 
municipal.  
 
ARTICLE 8. DISPONIBILITAT  
 
Als efectes d’aplicació d’aquest Reglament, es 
considera que un immoble ha de disposar de 
connexió a la xarxa de clavegueram d’aigües 
residuals quan aquesta existeixi a menys de 
100 metres de l’immoble o parcel·la en qüestió 
i la nova connexió no representi una 
sobrecàrrega significativa del sanejament en el 
punt de connexió.  
 
ARTICLE 9. AMPLIACIÓ DE LA XARXA 
PER A PODER CONNECTAR L'ES-
COMESA  
 
Quan per a l’execució d’una connexió sigui 
necessari efectuar una prolongació de la xarxa 
general, la totalitat de les despeses que 
s’originin amb motiu d’aquesta ampliació 
aniran a càrrec del sol·licitant, cosa que es farà 
constar en el pressupost que el Prestador del 
Servei confeccioni a aquests efectes.  
 
Les perllongacions de la xarxa hauran de 
discórrer, amb caràcter general, per terrenys de 
domini públic. En aquelles parts de la xarxa 
que es situïn excepcionalment en terrenys 
privats, els propietaris dels terrenys afectats 
pel pas de la canonada posaran a disposició del 
Servei una franja de tres metres d’ample al 
llarg del recorregut de la xarxa, sense que 
puguin obstaculitzar, per cap mitjà, l’accés de 
personal o maquinària per a la reparació i les 
inspeccions de dita xarxa. Aquesta servitud 
s’haurà d’inscriure en el Registre de la 
Propietat a favor de l’Ajuntament de Breda.  
  
Els edificis que es construeixin al costat de 
vials públics en els quals existeixi xarxa de 
clavegueram, hauran de connectar-s’hi obliga-
tòriament en els termes previstos en aquest 
Reglament.  
 
Les instal·lacions de clavegueram pròpies 
d'urbanitzacions, carrers nous o polígons, seran 
executades pel promotor corresponent, al seu 
càrrec i d’acord amb el projecte tècnic 
necessàriament aprovat per l’Ajuntament de 
Breda, i previ informe en el seu cas, del 
Prestador del Servei. Seran també a càrrec del 
promotor les instal·lacions d’enllaç o esco-

meses de les xarxes interiors amb les con-
duccions exteriors que formen la xarxa públi-
ca, així com modificacions o eventuals 
reforços que s’hagin d'efectuar.  
 
Una vegada executades i recepcionades les 
obres per l’Ajuntament, el Prestador del Servei 
n’assumirà la seva gestió i manteniment en la 
forma en que així ho tingui establerts.  
 
ARTICLE 10. CONSULTES I INFORMACIÓ  
 
L’usuari té dret a consultar totes les qüestions 
derivades de la prestació del Servei de 
Clavegueram. L’Ajuntament, i en el seu cas, el 
Prestador del Servei, hauran d’informar totes 
les consultes formulades correctament, 
contestant per escrit les presentades de tal 
manera, en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la data de la seva presentació.  
 
ARTICLE 11. RECLAMACIONS  
 
L’usuari podrà formular reclamacions directa-
ment al Prestador del Servei, verbalment o per 
escrit. En aquest últim cas la reclamació 
s’entendrà desestimada si el Prestador del 
Servei no emet la corresponent resolució en un 
termini de quinze dies. Contra la resolució 
expressa o presumpta, es podrà reclamar, en el 
seu cas, en el termini d’un mes, davant 
l’Alcalde de l’Ajuntament de Breda, qui haurà 
de resoldre. Si transcorreguessin tres mesos 
sense resolució expressa, es considerarà 
desestimat el recurs, quedant oberta la via del 
Contenciós-administratiu.  
 
ARTICLE 12. RÈGIM JURÍDIC DEL 
SERVEI  
 
El Servei de Clavegueram es regeix per les 
normes següents:  
 
a) Pel que fa a requeriments sanitaris, per la 
legislació general sanitària i pel que estableix 
aquest Reglament.  
b) Pel que fa a requeriments tècnics, per la 
legislació de caràcter tècnic i industrial que els 
sigui aplicable i pel que determina aquest 
Reglament.  
c) Pel que fa als drets dels usuaris, per la 
legislació general de protecció d’usuaris i 
consumidors, pel que estableix aquest Regla-
ment i per les clàusules generals i particulars 
del “Contracte de gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua i clavegueram de Breda” 
d) Pel que fa al règim econòmic, pel Text 
Refós de Disposicions Vigents en matèria de 
Règim Local, la llei reguladora de les hisendes 
locals, pel Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals, pel Reglament d’o-bres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 
i altres disposicions de caràcter general 
aplicable, així com per les Ordenances Fiscals 
municipals que puguin ser d’aplicació i pel 
present Reglament.  
e) Les potestats d'inspecció i de sanció es 
regiran també pel que estableix aquest Regla-
ment, i altres disposicions generals aplicables 

en matèria de règim sancionador de les 
Administracions Públiques.  
 
TITOL II  
 
DEL SANEJAMENT  
 
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS DE CARAC-
TER GENERAL  
 
ARTICLE 13. COMPETÈNCIA  
 
La protecció de la salubritat pública i el Servei 
de Clavegueram son competències obligatòries 
de l’Ajuntament de Breda, segons estableixen 
els articles 66.3 h), 66.3 l) i 67 a) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
En l’exercici de les seves competències, 
l’Ajuntament de Breda, d’acord amb l’article 
34.3 del Decret Legislatiu 11/1988, de 28 de 
gener, té plena potestat per:  
 
a) Constituir qualsevol organisme de gestió 
previst a la legislació vigent.  
b) Redactar els plans i projectes.  
c) Contractar i executar les obres i prestar els 
serveis relacionats en qualsevol de les formes 
admeses en dret.  
 
ARTICLE 14. PRINCIPIS DEL SANEJA-
MENT  
 
Els treballs de gestió, explotació i mante-
niment d’un sistema comunitari de sanejament 
exigeixen el coneixement detallat i exhaustiu 
dels seus usuaris, i conseqüentment, una eina 
que permeti analitzar el funcionament correcte 
dels esmentats sistemes.  
 
Per tant, és necessària la configuració d’un 
context administratiu i legal que en definitiva 
permeti:  
 
a) Regular l'ús i el control del sistema públic 
de sanejament de manera que es garanteixi el 
bon funcionament i la integritat de les obres i 
els equips que els constitueixen.  
b) Garantir, si s'escau, mitjançant els tracta-
ments previs adequats, que les aigües residuals 
no domèstiques que s'aboquen al sistema 
públic de sanejament acompleixin els límits 
establerts a l'annex II o a les autoritzacions o 
permisos preceptius.  
c) Garantir que els abocaments de l'estació 
depuradora compleix les exigències establertes 
a la normativa vigent, de manera que no 
tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i 
la salut de les persones.  
d) Garantir l'adequat tractament dels residus i 
de les emissions procedents del sistema públic 
de sanejament per tal d'evitar efectes nocius en 
el medi i la salut de les persones, i per tal 
d'assegurar el compliment de les normatives 
aplicables.  
e) Implantar la xarxa separativa d’aigües a les 
noves urbanitzacions, alhora que dotar a les 
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noves construccions de l’àrea urbana del cir-
cuit separat d’aigües per a poder-se connectar 
a la xarxa, en cas de construir-se separada en 
un futur. 
f) Minimitzar l’arribada d’aigües blanques a 
l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, a 
través del seu previ retorn al medi natural a 
tots els indrets on això sigui possible 
g) Garantir una mínima afectació al sistema 
fluvial de la ciutat en el moment del lliurament 
de les aigües blanques als torrents, rius, rieres 
o lleres públiques, evitant-ne l’erosió 
h) Vetllar per a l’estalvi i reaprofitament de les 
aigües, en la seva àmplia possibilitat d’usos, 
emmarcat dins una nova cultura de l’aigua 
 
L’objectiu que es pretén assolir en base al 
contingut d’aquest títol es garantir la qualitat 
necessària de l’aigua residual quan s’aboca al 
clavegueram, pel això s’ha de concretar el grau 
de depuració necessari de les aigües residuals 
dels usuaris que es vegin afectats per 
l’obligatorietat del tractament.  
 
La connexió al sistema de clavegueram s’ha de 
dur a terme d’acord amb les especificacions i 
condicions exigides en aquest Reglament i 
seran d’obligat compliment pels habitatges, 
edificis residencials o de serveis, comerços, 
magatzems, establiments industrials i altres 
instal·lacions que originin o puguin originar els 
abocaments.  
 
Les determinacions d’aquest reglament son 
d’estricte compliment en tots aquells elements 
que integren les infraestructures de sanejament 
del terme municipal, incloent en aquest 
concepte:  
a) Les actuals xarxes locals de clavegueram.  
b) Col·lectors i interceptors generals.  
c) Sistemes comunitaris de tractament.  
d) Tota ampliació dels elements esmentats.  
 
ARTICLE 15. CONCEPTES  
 
Als efectes d’aquest Reglament, s’estableixen 
les següents definicions bàsiques:  
 
SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT DE 
BREDA: el conjunt del sistema públic de 
sanejament de Breda d’aigües residuals i el 
sistema de les xarxes separatives de pluvials. 
 
SISTEMA DE LES XARXES SEPARA-
TIVES D’AIGÜES PLUVIALS: el conjunt de 
bens de domini públic constituït per les xarxes 
de recollida exclusiva de les aigües pluvials, 
provinents dels habitatges, dels carrers, 
carreteres i/o aparcaments i les aboquen a la 
xarxa hidrogràfica (rius i rieres). 
 
SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN 
ALTA: el conjunt de béns de domini públic 
constituït per l'estació depuradora d'aigües 
residuals, les estacions de bombejament i els 
col·lectors en alta associats. S'entén per 
col·lector en alta aquella instal·lació a la qual 
es connecten les xarxes de clavegueram 
col·lectives, conduint directament (per gravetat 

o bombejament) les aigües residuals recollides 
fins a l'estació depuradora d'aigües residuals. 
 
SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN 
BAIXA (CLAVEGUERAM PÚBLIC): el 
conjunt de béns de domini públic constituït per 
la xarxa de clavegueram municipal, tant la 
xarxa unitària com la separativa, i les altres 
instal·lacions que, de conformitat amb la 
normativa de règim local, són de competència 
del municipi.  
 
AIGÜES RESIDUALS: són les aigües utilitza-
des que, procedents d’habitatges, instal·lacions 
comercials, industrials, sanitàries, comunitàries 
o públiques, s’aboquen, a vegades, juntament 
amb aigües d’altra procedència, als sistemes 
comunitaris de sanejament o a les lleres 
públiques. 
  
AIGÜES RESIDUALS DOMÈSTIQUES: 
estan formades pels residus líquids procedents 
dels usos particulars (sanitaris, dutxes, cuina i 
menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) 
generades principalment pel metabolisme hu-
mà i les activitats domèstiques no industrials, 
ni comercials, ni agrícoles, ni ramaderes.  
  
AIGÜES RESIDUALS NO DOMÈSTIQUES: 
són totes les aigües residuals abocades des 
d’establiments que efectuïn qualsevol activitat 
comercial, industrial, agrícola o ramadera i que 
no siguin d’escorrentia pluvial.  
 
AIGÜES BLANQUES: les aigües que no han 
estat sotmeses a cap procés de transformació 
de tal manera que la seva potencial capacitat 
de pertorbació del medi és nul·la i, per tant, no 
han de ser conduïdes mitjançant els sistemes 
públics de sanejament. La procedència és 
diversa: aigües destinades per al reg agrícola, 
aigües subterrànies, aigües superficials, deus o 
brolladors i aigües procedents de la xarxa 
d'abastament.  
 
AIGÜES PLUVIALS: són les produïdes com a 
conseqüència de la precipitació natural. 
 
LLICENCIA DE CONNEXIÓ: autorització 
municipal que permet efectuar l’escomesa o 
conducció al clavegueram públic.  
 
PERMIS D’ABOCAMENT: llicència munici-
pal, d’obtenció prèvia a l’abocament d’aigües 
residuals al clavegueram, atorgada als usuaris i 
usuàries no domèstics definits en l'art. 29 
d’aquest Reglament.  
 
ESCOMESA: s’entén per escomesa de 
sanejament aquella part de la instal·lació que, 
situada íntegrament sota vial o espai de domini 
públic, uneix la canonada de sortida d’aigües 
residuals de qualsevol edifici o finca amb la 
xarxa de clavegueram públic. Consta, en 
general, d’arqueta de sortida, clavegueró i 
enllaç amb la xarxa de clavegueram.  
 
ARQUETA DE SORTIDA: es aquella part de 
l’escomesa que, situada en la via pública, 
permet la connexió entre la canonada de 

sortida d’aigües residuals de qualsevol edifici 
o finca amb el clavegueró. Pot ser o no sifò-
nica o també pot servir per contenir meca-
nismes de tancament i/o aforament.  
 
CLAVEGUERÓ: es aquella part de l’esco-
mesa formada per un conducte soterrani 
col·locat transversalment a la via pública que 
serveix per la conducció de les aigües residuals 
i, si s’escau, les pluvials, unint l’arqueta de 
sortida de qualsevol edifici o finca amb la 
xarxa de clavegueram públic.  
 
DESCÀRREGA PROHIBIDA: són aquells 
abocaments que, per naturalesa i perillositat, 
són totalment inadmissibles per a la xarxa de 
clavegueram públic.  
 
EMBORNAL: instal·lació formada per boca, 
pou de caiguda i conducció fins la claveguera i 
destinada a recollir i transportar a la xarxa les 
aigües superficials des de la via pública.  
 
ARTICLE 16. ABOCAMENT DE LES AI-
GÜES BLANQUES I PLUVIALS AL MEDI. 
 
1.- Les xarxes separatives de pluvials, i 
especialment les que recullin aigües de 
carreteres i zones d’aparcament, hauran de 
comptar amb un sistema de tractament abans 
d’abocar a la llera pública, compost per basses 
de retenció, sistemes de filtració, o qualsevol 
altre que d’acord amb les millors tècniques 
disponibles permeti resultats similars de 
tractament de les primeres aigües d’escorren-
tia. 
 
2.- L’abocament de les aigües blanques i 
pluvials al medi s’haurà de realitzar de manera 
que s’integri adequadament a l’entorn i eviti de 
manera efectiva crear problemes d’erosió dels 
llits i lleres fluvials.  
 
3.- El promotor haurà de disposar de les 
autoritzacions que calguin per tal de procedir 
al buidat de les aigües pluvials a la llera públic 
i haurà de garantir que l’abocament de les 
aigües pluvials no perjudiquen les lleres 
receptores. Així mateix haurà de fer-se càrrec 
del correcte funcionament del sistema. 
 
4.- En la realització d’obres amb moviments de 
terra, el constructor estarà obligat a aïllar 
hidrològicament l’obra per evitar que hi entrin 
aigües d’escorrentia de fora, mitjançant una 
cuneta perimetral o el mitjà que consideri més 
oportú. També caldrà instal·lar barreres de 
fins, o basses de decantació si la mida de 
l’obra ho aconsella, als punts de sortida de 
drenatge de l’obra, per tal d’evitar fugues 
massives de terres i sòlids cap a les xarxes de 
clavegueram, pluvials o directament al medi 
receptor. 
 
ARTICLE 17. FACULTATS DEL PRESTA-
DOR DEL SERVEI  
 
El Prestador del Servei està facultat per a:  
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a) Utilitzar la xarxa pública per la captació i 
canalització de les aigües residuals fins les 
estacions de depuració o lleres públiques.  
b) L’execució d’instal·lacions, ampliacions, 
substitucions, reparacions, reformes i millores 
de les xarxes i escomeses de sanejament.  
c) La neteja de la xarxa de clavegueram, 
portant els residus a les instal·lacions previstes 
i autoritzades a tal fi.  
d) Excepcionalment, la neteja dels pous secs 
de titularitat municipal i la dels usuaris al 
servei de sanejament, fins que la xarxa pública 
de sanejament arribi a la totalitat del municipi.  
e) En el seu cas, el tractament amb mitjans i 
infraestructures posades a la seva disposició 
per l’Ajuntament o per les entitats públiques 
competents, de les aigües residuals.  
 
ARTICLE 18. DE LES CONDICIONS DEL 
CLAVEGUERAM.  
 
En tota via pública, la construcció del 
clavegueram haurà de precedir o, com a 
mínim, ésser simultània a la del paviment 
definitiu corresponent. 
 
Les connexions al clavegueram públic general 
els farà el Prestador del Servei de conformitat 
amb el que estableixin aquest reglament i les 
normes tècniques municipals. Les connexions 
s’efectuaran sempre per la part alta del col·lec-
tor general, per sobre de la làmina d’aigua en 
hora punta, i compliran les condicions d’obra, 
construcció i seguretat per a béns i persones.  
 
ARTICLE 19. ALTRA NORMATIVA D'A-
PLICACIÓ  
 
El present Reglament s’aplicarà sense perju-
dici del que disposa el Reglament dels serveis 
públics de sanejament, aprovat per Decret 
130/2003, de 13 de maig, la Directiva 
76/4M/CEE relativa a la contaminació causada 
per determinades substàncies perilloses vessa-
des al medi de la Comunitat, la Directiva 
91/271/CEE, sobre el tractament de las aigües 
residuals urbanes i demés normativa vigent 
que pugui ésser d’aplicació.  
 
ARTICLE 20. FINALITATS  
  
La regulació de la contaminació a l’origen a 
través de prohibicions o limitacions de l’abo-
cament s’estableix amb les finalitats següents:  
 
1.- Protegir el medi receptor, eliminant 
qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per 
l’home com pels recursos naturals, preservant 
la qualitat del medi receptor, tenint en compte 
els tipus de depuració de les aigües vessades.  
 
2.- La salvaguarda de la integritat i seguretat 
de les persones i instal·lacions de sanejament 
del terme municipal.  
 
3.- Prevenir tota anomalia en els processos de 
depuració utilitzats pel sanejament públic de 
l’aigua residual.  
 

CAPÍTOL II.- UTILITZACIÓ DEL CLAVE-
GUERAM PÚBLIC.  
 
ARTICLE 21. CONDICIONS PRÈVIES PER 
LA CONNEXIÓ  
 
Les condicions per a la construcció d’esco-
meses al clavegueram públic són les següents:  
 
a) Que la xarxa estigui en servei i que l’efluent 
compleixi les condicions físico-químiques 
contingudes en aquest Reglament i la resta de 
la normativa aplicable. 
b) Que es compleixin les condicions tècniques 
de connexió al clavegueram públic fixades per 
les disposicions municipals específiques o les 
ordenances urbanístiques.  
 
ARTICLE 22. OBLIGATORIETAT EN LA 
CONNEXIÓ. 
 
Totes les edificacions existents, rehabilitades o 
de nova construcció així com les activitats 
comercials o industrials, front la façana dels 
quals hi hagi una xarxa de clavegueram esdevé 
obligatori la connexió i l'abocament.  
 
Quan, excepcionalment, no hi hagi xarxa de 
clavegueram enfront la finca, però sí a una 
distància inferior a 100 m. el titular haurà de 
conduir les aigües residuals mitjançant un 
clavegueró longitudinal que pot construir-se 
mancomunadament per tots els titulars de les 
finques ubicades en el tram esmentat. Aquest 
clavegueró s'executarà d'acord amb les 
directrius dels serveis tècnics municipals, i en 
els supòsits que s’hagi de sufragar manco-
munadament entre diversos propietaris,   seran 
els serveis municipals els que determinin i 
distribueixin els costos entre els propietaris 
afectats. 
Els usuaris que no puguin complir la condició 
anterior i disposin de pou sec estaran obligats a 
la seva neteja una vegada a l’any com a mínim, 
quedant en la mateixa mesura obligats a 
l’execució dels treballs necessaris pel seu 
correcte funcionament i manteniment. No 
obstant això, si es construeix la xarxa de 
clavegueram vindran obligats, mitjançant el 
procediment que l’Ajuntament determini, a 
connectar-s’hi.  
 
ARTICLE 23. SOL·LICITUD DE LA 
CONNEXIÓ  
 
Els interessats hauran de sol·licitar a 
l’Ajuntament, ja sigui directament o a través 
del Prestador del Servei, la llicència de 
connexió a la xarxa de clavegueram amb la 
presentació prèvia dels documents següents:  
 
a) Nom del titular i domicili de l’habitatge, el 
local, el comerç, la indústria, el servei o la 
instal·lació.  
b) Ubicació i característiques de l’establiment 
o de l’activitat, si s’escau.  
c) Plànol de la xarxa de desguàs interior de 
l’edifici en planta i alçat, a escales respectives 
1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons 
generals i la ventilació aèria. Al plànol en 

planta hi haurà el punt de connexió a la xarxa 
de sanejament que prèviament hauran deter-
minat els serveis tècnics municipals.  
d) Descripció de les disposicions i dimensions 
adequades per a un desguàs correcte, amb es-
pecificacions del material, diàmetre i pendent 
longitudinal.  
 
ARTICLE 24. REQUISITS I CARACTERÍS-
TIQUES BÀSIQUES DE L’ESCOMESA  
 
1.- A més de guardar en la seva construcció les 
disposicions i dimensions adequades per a un 
desguàs correcte, prèvia determinació de les 
necessitats d’evacuació de l’edifici, les esco-
meses es situaran a cota inferior a la rasant de 
vorera i seran completament estanques a la 
pressió mínima de 1 Kg/cm2. Igualment es 
recomana complir les següents prevencions:  
 
a) El diàmetre interior del clavegueró no serà 
en cap cas inferior a 18 centímetres de diàme-
tre, i la seva pendent longitudinal superior al 2 
%.  
b) Haurà d’instal·lar-se, en l’arqueta de sortida, 
un sifó general en cada edifici per a evitar el 
pas de gasos i múrids.  
c) Abans del sifó general de l’edifici, però en 
el seu interior, s’hi disposarà obligatòriament 
una canonada de ventilació sense sifó ni cap 
tancament, que sobrepassi en dos metres 
l’últim plànol accessible de l’edifici i que 
haurà de situar-se com a mínim a uns altres 
dos metres de distància dels immobles veïns.  
d) Per l’esmentada canonada, podran conduir-
se les aigües pluvials sempre que, respectant la 
lliure ventilació, els punts laterals de recollida 
estiguin adequadament protegits per sifons o 
reixes antimúrids.  
e) En els edificis ja construïts, les conduccions 
d’aigües pluvials podran ésser usades com a 
xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin 
susceptibles d’adaptar-se a les condicions 
assenyalades anteriorment i desguassin directa-
ment al clavegueró.  
 
2.- Les activitats domèstiques i no domèstiques 
hauran de construir xarxes internes separatives 
de tal manera que no podran abocar les aigües 
pluvials en la xarxa interna de residuals i 
viceversa. Les activitats no domèstiques procu-
raran la unificació dels abocaments generats en 
els processos productius. 
 
3.- En el cas que la pròpia edificació disposi de 
sistema separatiu, es disposarà un sifó per cada 
escomesa, prescindint de si els cabals per-
tanyen a aigües residuals domèstiques o aigües 
plujanes. La seva finalitat és evitar, tant com 
sigui possible, que les restes provinents de les 
cobertes (planes o en pendent) buidin directa-
ment a la xarxa general d’aigües plujanes, amb 
la conseqüent acumulació de sòlids dins de la 
mateixa. 
 
4.- Serà d’exclusiva competència de l’Ajun-
tament, o en el seu cas del Prestador del 
Servei, construir els claveguerons en el trajecte 
comprès entre la claveguera pública i el límit 
de la propietat i procedirà a la reposició del 
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paviment i altres serveis afectats, tot això per 
compte i càrrec del propietari i d’acord amb el 
pressupost que a l’efecte es realitzi en base als 
preus aprovats per l’Ajuntament de Breda.  
 
5.- En el cas de peticionaris de caràcter 
industrial, s’adaptarà a més a més a les altres 
prescripcions determinades en el Capítol III 
d’aquest reglament.  
 
ARTICLE 25. OBLIGACIONS DEL PRO-
PIETARI  
 
Quan el nivell del desguàs particular no 
permeti la conducció a la claveguera per 
gravetat, l’elevació haurà d’ésser realitzada pel 
propietari de la finca.  
 
En cap cas, podrà exigir-se a l’Administració 
competent responsabilitats pel fet que a través 
de l’escomesa de desguàs puguin penetrar en 
una finca particular aigües procedents de la 
claveguera pública.  
 
En cap cas es podran efectuar connexions ni 
cap obra de sanejament sense la llicència 
prèvia de connexió.  
 
La connexió a la xarxa de clavegueram d’un 
nou usuari, haurà de complir les exigències 
d'aquest Reglament i del Pla General d’Or-
denació Municipal.  
 
ARTICLE 26. LIMITACIONS  
 
No és permès vessar aigües residuals a través 
de connexions mòbils. No obstant això, es 
podran traslladar les aigües residuals proce-
dents de granges, instal·lacions provisionals 
com fires o camps d’acollida del terme 
municipal, i establiments industrials fins la 
planta depuradora, mitjançant camions-cister-
nes per a poder ser tractades, sempre que si-
guin admeses pel gestor de la planta depu-
radora i amb estricte compliment del què 
disposa l’art. 16 del D 130/2003, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament.  
 
ARTICLE 27. SISTEMES PARTICULARS  
 
En el supòsit de ser necessari construir xarxes 
de clavegueram dins de finques de titularitat 
privada (parcel·les en urbanitzacions o polí-
gons industrials, o d’altres) s’establiran les se-
güents servituds a fi de permetre les possibles 
reparacions i protegir les instal·lacions d’ava-
ries, d’acord el que estableix l’Ordre de 5 de 
juliol de 1993, per la que s’aprova el 
procediment de control aplicable a les xarxes 
dels serveis públics que discorren pel subsòl:  
 
1.- Servitud de clavegueram: Compren una 
franja longitudinal paral·lela a l’eix de la 
claveguera i al seu llarg, a la qual està 
totalment prohibida l’edificació i la plantació 
d’arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) 
a cada costat de l’eix, ve donada per 
l’expressió h = Re + 1, expressada en metres, 

on Re es el radi exterior horitzontal de la 
claveguera en la seva part mes ampla.  
 
2.- Servitud de protecció del col·lector general: 
Compren una franja definida a l’igual que 
l’anterior i on està permesa l’edificació però 
no la plantació d’arbres o plantes d’arrel fonda. 
La seva amplitud es de h = Re + 3, expressada 
en metres.  
 
ARTICLE 28. CONNEXIONS COMPARTI-
DES 
 
En el cas de connexions compartides, aquells 
que hagin obtingut llicència per la construcció 
d’un clavegueró i, sempre que la seva secció i 
cabal ho permeti, estan obligats a admetre-hi 
Aigües Residuals provinents de les finques 
d’aquells particulars que obtinguin la corres-
ponent autorització municipal, per la qual 
primer hauran d’assumir l’obligació de contri-
buir a les despeses ocasionades per la 
construcció de l’esmentat clavegueró i de les 
que origini la seva conservació, de manera que 
aquelles estaran compartides pels seus usuaris. 
 
El repartiment de despeses s’ajustarà a allò que 
en cada cas convinguin els usuaris del mateix. 
En el cas que hi hagi manca d’acord, l’Ajun-
tament de Breda és el que repartirà els costos 
de construcció i manteniment. El repartiment 
es farà en funció del volum de Aigües 
Residuals que cadascun hi evacuï. 
 
ARTICLE 29. CONSERVACIÓ I MANTENI-
MENT DE LES ESCOMESES  
 
Totes les connexions de les edificacions fins el 
punt de connexió a la xarxa, tinguin les 
característiques que tinguin i prescindint de 
l'ús al que es destinen, hauran de mantenir-se 
netes i en condicions de treball òptim de tots 
els seus components. Les despeses aniran, 
sempre, a càrrec de la propietat de l’edificació. 
 
Quan s’observi alguna anomalia que faci 
necessària alguna obra de reparació o neteja 
del clavegueró o claveguerons, es requerirà a 
la propietat, perquè porti a terme amb la 
màxima celeritat possible les esmentades 
obres. Es donarà un termini per dita 
realització, si passat aquest termini no 
s’haguessin portat a terme, l’Ajuntament de 
Breda podrà procedir a l’execució subsidiària, 
de les obres necessàries, a càrrec del 
propietari. 
 
En el cas al que l’evacuació de les Aigües 
Residuals s’hagi de fer mitjançant bombeig per 
no tenir cota suficient per desguàs natural, 
l’escomesa haurà d’anar proveïda d’una 
vàlvula de retenció (situada dins de la finca 
particular i mai en la via pública) que 
impedeixi l’entrada de les aigües de la xarxa 
general a l’edificació.  
 
En el cas que el projecte presentat ja prevegi la 
instal·lació dins de l’edificació a construir, 
d’una activitat concreta, s’haurà de dissenyar 
la xarxa d’acord amb les determinacions 

d’aquest article, així com pel que fa a la 
regulació dels abocaments. 
 
ARTICLE 30. POTESTATS MUNICIPALS. 
 
L’Ajuntament de Breda es reserva el dret a la 
realització de qualsevol treball de construcció, 
reparació, neteja o variació de claveguerons o 
de remodelació o reposició de paviments 
afectats per aquells.  
 
L’execució d’aquest treballs s’ajustarà al que 
es preveu en el present Reglament, i en els 
aspectes no contemplats en ell, a la normativa 
dictada pels organismes superiors competents.  
 
CAPÍTOL III.- DE L’ABOCAMENT D'AI-
GÜES RESIDUALS INDUSTRIALS  
 
ARTICLE 31. RÈGIM D'AUTORITZACIÓ  
 
Per a poder realitzar abocaments a la xarxa 
municipal, a més d’obtenir de l’Ajuntament de 
Breda la llicència de connexió, els titulars 
d’instal·lacions industrials dintre del terme 
municipal, l’activitat de les quals estigui 
compresa en les seccions C, D i E de la 
Classificació Catalana d’Activitats Econòmi-
ques de 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), 
aprovada per Ordre ECF/217/2004, de 15 de 
juny, i/o generin aigües residuals no assimi-
lables a domèstiques o bé generi abocaments 
superiors als 6.000 m3/any resten obligats a 
obtenir el permís d’abocament al sistema 
públic de sanejament en les condicions 
previstes en el Reglament dels serveis públics 
de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, 
de 13 de maig i a respectar les prohibicions 
establertes en l’annex I i les limitacions que 
contempla l’annex II d’aquest Reglament.  
 
ARTICLE 32. EL PERMÍS D’ABOCAMENT 
AL SISTEMA  
 
L’atorgament del permís d’abocament faculta 
als usuaris i usuàries, previstos en l’article 
anterior, per realitzar abocaments d’aigües 
residuals als sistemes públics de sanejament en 
les condicions que s’hi estableixin.  
 
El règim d’obtenció del permís d’abocament es 
tramitarà d’acord amb les condicions següents:  
 
a) En el cas d’activitats compreses en l’àmbit 
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’administració am-
biental, l’obtenció del permís d’abocament se 
sotmet al règim regulat a la llei esmentada i a 
la Ordenança municipal reguladora de les 
activitats amb incidència ambiental.  
b) En cas que les activitats subjectes a permís 
d’abocament no es trobin compreses en el 
supòsit anterior, regirà la normativa de proce-
diment administratiu.  
 
La documentació a aportar es recull en l’annex 
III d’aquest Reglament.  
 
Les sol·licituds es poden presentar directament 
al Registre General de l’Ajuntament de Breda, 
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o en el seu cas, a través del Prestador del 
Servei.  
 
ARTICLE 33. CONTINGUT, REVISIÓ I/O 
REVOCACIÓ DEL PERMÍS D’ABOCA-
MENT AL SISTEMA  
 
Pel contingut, revisió i/o revocació del permís 
d’abocament al sistema s’estarà al que 
preveuen els articles 13, 14 i 15 del Decret 
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament dels serveis públics de sanejament.  
  
ARTICLE 34. TERMINI  
 
Les autoritzacions tenen validesa indefinida, 
llevat que incompleixin les condicions del seu 
atorgament o es modifiqui el procés productiu 
de forma que pugui alterar-se la naturalesa de 
l’abocament. En aquest últim cas, el titular de 
l’activitat ha de comunicar a l’Ajuntament les 
variacions que pretén efectuar, amb la finalitat 
de què, si s’escau, l’Ajuntament pugui requerir 
la presentació d’una nova sol·licitud 
d’autorització.  
 
ARTICLE 35. PROHIBICIONS I LIMITA-
CIONS D’ABOCAMENT  
 
Prohibicions: Queda totalment prohibit des-
carregar directament o indirectament en les 
instal·lacions de sanejament municipal, qualse-
vol dels productes relacionats en l’Annex I del 
Reglament dels serveis públics de sanejament, 
aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig 
que s’incorpora com a Annex I d’aquest 
Reglament.  
 
Limitacions: Els abocaments no domèstics que 
continguin substàncies de les establertes en 
l’Annex II del Reglament dels serveis públics 
de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, 
de 13 de maig, que s’incorpora com a Annex II 
d’aquest Reglament, hauran de respectar les 
limitacions que s’hi estableixen.  
 
Les relacions de contaminants així com les 
concentracions establertes en els dos punts 
anteriors no es consideren ni exhaustius ni 
excloents i podran ser revisades periòdicament 
per l’Ajuntament de Breda, de conformitat 
amb la legislació vigent en cada moment.  
 
ARTICLE 36. INSPECCIÓ I CONTROL  
 
La funció inspectora correspon a l’Ajuntament 
de Breda el qual l’exerceix a través dels òrgans 
que tenen atribuïda la funció inspectora.  
 
Poden ser objecte d’inspecció les activitats o 
instal·lacions els abocaments d’aigües 
residuals de les quals puguin afectar el sistema 
públic de sanejament i el seu funcionament.  
 
S'hauran de controlar especialment el cabal i la 
qualitat de l’emissió en el cas de neteja de 
tancs o del seu buidament amb motiu del 
tancament per vacances o cap de setmana o 
circumstàncies anàlogues.  
 

ARTICLE 37. FACULTATS DEL PERSO-
NAL INSPECTOR 
 
1. El personal inspector té atribuïdes les 
facultats següents:  
 
a) Accedir a les instal·lacions que generen 
aigües residuals.  
b) Accedir a la resta d'instal·lacions que, 
directament o indirectament, tinguin relació 
amb el procés de producció, tractament, eva-
cuació o recirculació d'aigües residuals com 
arquetes, dipòsits, basses o d'altres, o que 
suposin un risc per al sistema, així com als do-
cuments i les instal·lacions relatives al sub-
ministrament, consum d'aigua i control de 
qualitat dels abocaments, i efectuar les anàlisis 
que consideri oportunes.  
c) Prendre mostres d'aigües residuals, així com 
d'aigües de procés relacionades amb l'aboca-
ment o per a la comprovació de les dades de-
clarades per l'interessat davant l'Admi-
nistració.  
d) Mesurar els cabals abocats.  
e) Prendre fotografies o altres tipus d'imatges 
gràfiques, sens perjudici del que disposa la 
normativa relativa al secret industrial i 
comercial i la propietat industrial.  
f) Requerir tota la informació i documentació 
que sigui necessària per al compliment de les 
seves funcions.  
 
2. El resultat de les inspeccions i de les 
mostres que s'hi obtinguin s'ha de documentar 
en informe per a la pràctica de les actuacions 
que se'n derivin o per a la seva incorporació, si 
escau, a qualsevol expedient en tràmit.  
 
ARTICLE 38. OBLIGACIONS DEL PERSO-
NAL INSPECTOR 
 
El personal inspector resta obligat a:  
 
a) Informar a les persones interessades dels 
requisits que, de conformitat amb aquest 
Regalment, han d'acomplir tots els aboca-
ments.  
b) Observar el respecte i consideració deguts a 
les persones interessades.  
c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la 
titular de les instal·lacions inspeccionades, i 
posar en el seu coneixement l'objecte de les 
actuacions.  
d) Informar els interessats i interessades dels 
seus drets i deures en relació amb els fets 
objecte d'inspecció.  
e) Obtenir tota la informació necessària 
respecte dels fets objecte d'inspecció i de qui 
en té la seva responsabilitat.  
 
ARTICLE 39. OBLIGACIONS DE LA PER-
SONA TITULAR DE LES INSTAL·LA-
CIONS 
 
La persona titular de les instal·lacions 
inspeccionades està obligada a col·laborar amb 
el personal inspector en el desenvolupament de 
les seves tasques, i en concret ha de:  
 

a) Permetre l'accés de l'inspector o inspectora i 
al personal col·laborador a les seves ins-
tal·lacions sense dilació. 
b) Subministrar la informació que li sigui 
requerida per l'inspector o inspectora.  
c) Permetre la presa de mostres i la utilització 
dels instruments i aparells, inclosos els que 
l'empresa utilitzi amb finalitats d'autocontrol. 
  
ARTICLE 40. PRÀCTICA DE LES ACTUA-
CIONS 
 
1. Les actuacions inspectores s'han de realitzar 
en presència de la persona titular o de la 
representació de l'empresa. 
 
2. En absència de les persones indicades en 
l'apartat anterior, l'actuació inspectora s'ha de 
dur a terme amb qualsevol persona present a 
les instal·lacions, preferentment amb aquelles 
que exerceixin un càrrec directiu o un treball 
qualificat.  
 
3. La negativa o impossibilitat de la persona 
titular de les instal·lacions o de la seva 
representació d'estar present durant la pràctica 
de l'actuació inspectora no és obstacle per a la 
seva realització, si bé s'ha de fer constar 
aquesta circumstància en l'acta.  
 
ARTICLE 41. ALTRES PROHIBICIONS  
 
Resta expressament prohibit l’ús d'aigua de 
dilució dels abocaments per aconseguir uns 
nivells d’emissió que permetin el seu aboca-
ment al sistema, llevat dels casos d’abocament 
en situació d’emergència o perill i, en tot cas, 
amb comunicació prèvia a l’Ajuntament.  
Queda prohibit l’abocament d’aigües netes o 
aigües industrials no contaminades als col·lec-
tors d’aigües residuals quan pugui adoptar-se 
una solució tècnica alternativa, per existir un 
entorn o llera pública.  
 
ARTICLE 42. OBLIGACIONS DE TRAC-
TAMENT  
 
Si les emissions no compleixen les condicions 
i limitacions que s’estableixen en aquest 
capítol, l’usuari, de forma individual o asso-
ciada, té l’obligació de construir, explotar i 
mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·la-
cions de pretractament, homogeneització o 
tractament que siguin necessàries. Aquesta 
obligació és independent de les que resultin 
d’altres obligacions de tractament d’acord la 
normativa vigent en matèria de sanejament.  
 
ARTICLE 43. MESURES CORRECTORES  
 
Totes les indústries, sigui quina sigui la seva 
activitat, que disposin de permís d’abocament 
al sistema, incloent aquelles que realitzin 
pretractament, hauran de col·locar una reixa de 
desobstrucció de 50 mm. com a màxim abans 
de l’abocament al clavegueram.  
 
Els cabals punta vessats a la xarxa no podran 
excedir de sis vegades, en un interval de 15 
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minuts, o de quatre vegades, en una hora, el 
valor mitjà diari.  
 
ARTICLE 44. POTESTATS MUNICIPALS  
 
L’Ajuntament de Breda, com a ens gestor del 
sistema municipal de sanejament en baixa, 
podrà revisar i, si s’escau, modificar les 
prescripcions i limitacions anteriors, en atenció 
a considerar partícules no incloses en aquest 
apartat, quan la xarxa de clavegueram muni-
cipal o els sistemes de depuració corresponents 
així ho admetin o requereixin. 
  
Tots les mesures, proves, mostres i anàlisis per 
a determinar les característiques dels aboca-
ments residuals s’efectuaran de conformitat 
amb els mètodes recollits a la normativa vigent 
aplicable en cada moment. Per a paràmetres no 
definits en dita normativa, els mètodes de 
determinació seran els recollits a les normes 
UNE, AENOR o els establerts per STAN-
DARD METHODS per a aigües residuals.  
 
En la mesura directe de la contaminació 
produïda per un usuari industrial d’aigua, 
l’execució de les proves, les anàlisis i el 
mostreig en que hagi de consistir la mesura 
directe, serà portat a terme per mitjà d’entitats 
col·laboradores degudament acreditades, sota 
supervisió de l’Ajuntament, amb càrrec al 
titular.  
 
ARTICLE 45. CONDICIONS DE L’ABO-
CAMENT  
 
Els establiments industrials potencialment 
contaminants hauran d’instal·lar i posar a 
disposició de l’Ajuntament, a efectes de 
determinació de la càrrega contaminant, els 
següents dispositius:  
 
a) Arqueta de registre. Els titulars d’esta-
bliments industrials que, d’acord amb l’article 
31 d’aquest Reglament, precisin de permís 
d’abocament hauran d’ubicar, abans de la 
connexió al sistema i en totes i cadascuna de 
les connexions que posseeixi, una arqueta de 
registre lliure de qualsevol mena d’obstacle i 
accessible en tot moment als serveis tècnics 
competents per a la obtenció de mostres. Les 
mesures de l’arqueta de registre hauran de ser 
de 1 x 1 metres com a mínim.  
b) Aforament de cabals. Cada arqueta de 
registre haurà de contenir, quan el permís 
d’abocament així ho estableixi, un element 
aforador, amb un registre i mesurador per a la 
determinació exacta del cabal residual abocat. 
Si els volums d’aigua consumida i volum 
d’aigua de descàrrega fossin aproximadament 
iguals, la mesura de lectura del cabal d’aigua 
per comptador podrà ser utilitzada com a 
aforament del cabal residual abocat; si la 
procedència de l’aigua de captacions fos de 
pou o altres fonts, també podrà habilitar-se una 
fórmula indirecta de mesura del cabal residual.  
c) Mostres. La tècnica en la presa de mostres 
que inclou el procediment, el transport i 
conservació, els centres d’anàlisi així com els 
terminis d’anàlisi i les notificacions es farà tal 

com es preveu en els articles 29 al 33 del 
Reglament dels serveis públics de sanejament, 
aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig.  
 
CAPÍTOL IV.- ABOCAMENTS EN SITUA-
CIÓ D'EMERGÈNCIA.  
 
ARTICLE 46. DEFINICIÓ  
 
Es dóna una situació d’emergència o perill 
quan, a conseqüència d’un accident en les 
instal·lacions de l’usuari, es produeix o hi ha 
un risc imminent de produir-se un abocament 
inusual directe o indirecte de substàncies de 
tipus sòlid, líquid o gasós que puguin danyar 
les instal·lacions de la xarxa de sanejament, o 
posi en perill a les persones o béns en general.  
 
També s’entendrà que existeix una situació 
d’emergència o perill quan els cabals 
excedeixin del doble del màxim autoritzat pels 
usuaris esmentats.  
 
ARTICLE 47. INDUSTRIES PERILLOSES  
 
En les indústries, serveis o instal·lacions en els 
quals per la seva naturalesa sigui més probable 
que es produeixi aquest tipus de descàrregues, 
s’hauran de construir les instal·lacions protec-
tores i recintes de seguretat adequats per 
evitar-les o prevenir-les.  
 
Els titulars d’indústries, serveis o instal·lacions 
qualificades de perilloses per la normativa 
vigent ateses les seves característiques 
particulars, facilitaran a l’Ajuntament un pla 
d’emergència interior i exterior a fi i efecte de 
prevenir dites descàrregues.  
 
ARTICLE 48. PROCEDIMENT  
 
Davant d’una situació d’emergència, l’indus-
trial prendrà urgentment totes les mesures 
necessàries que tingui al seu abast per a 
disminuir o reduir al màxim els productes 
vessats i els seus efectes. I per això, procedir a:  
 
1.- Notificar immediatament a l’Ajuntament, o 
en el seu cas, al Prestador del Servei, primer 
personalment i després per escrit, la situació 
produïda, amb l’objecte de reduir al mínim els 
danys que puguin provocar-se a la xarxa de 
clavegueram i al medi receptor.  
 
2.- En el termini màxim dels set dies posteriors 
a la descàrrega, el titular de la indústria o 
instal·lació haurà de trametre a l’Ajuntament, 
un informe de l’incident en el qual es 
detallaran les dades següents: identificació de 
l’empresa, raó social, ubicació de la ins-
tal·lació on es produeixi l’incident, data, hora i 
causa de l’incident i cabals vessats i subs-
tàncies contaminants contingudes, correccions 
introduïdes per a reduir la contaminació, 
personal responsable directe dels processos 
productius, forma i moment en el qual es va 
comunicar l’incident a l’Ajuntament i, en 
general, totes aquelles dades que permetin una 
correcta interpretació i adequada valoració de 

les conseqüències de l’incident generat per la 
situació d’emergència. 24  
 
TITOL III  
 
RÈGIM ECONÒMIC  
 
ARTICLE 49. RÈGIM ECONÒMIC DEL 
SERVEI DE CLAVEGUERAM  
 
Els usuaris del sistema públic de sanejament 
en baixa estan obligats a l’abonament de les 
quantitats que els corresponguin de forma 
individualitzada per la prestació del dit servei 
dins el terme municipal de Breda, en la forma 
que en cada cas es determini per l’Ajuntament, 
tot atenent a la modalitat de gestió que pugui 
existir en cada moment, i en atenció, si fos el 
cas, d’allò establert a les Ordenances Fiscals 
aprovades pel Consistori.  
 
A aquests efectes, l’Ajuntament de Breda resta 
facultat a articular tots aquells mecanismes 
admesos en dret que consideri convenients per 
tal de percebre els referits imports, ja sigui de 
forma independent o a través d’altres rebuts 
existents dins de l’àmbit municipal (submi-
nistrament d’aigua, etc..).  
 
En qualsevol cas, les quantitats a satisfer pels 
usuaris per aquest concepte seran aprovades 
prèviament per l’Ajuntament de Breda, amb 
inclusió de tots els treballs i tasques relacio-
nades amb el servei de clavegueram, essent 
publicades dites quantitats pel Consistori amb 
la deguda antelació i a través dels mitjans 
adients que permetin el seu coneixement per 
part dels usuaris, així com la seva modalitat de 
liquidació.  
 
Els usuaris que disposin de fonts alternatives 
d’aigua a la que es subministra per la xarxa 
d’aigua municipal, es facturarà en funció del 
consum que marqui el comptador que controla 
aquesta font alternativa, amb un mínim 
mensual de 6 m3 . 
 
TÍTOL IV  
 
RÈGIM SANCIONADOR  
 
ARTICLE 50. ÒRGAN COMPETENT I 
TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS  
 
Els incompliments que es produeixin d’acord 
amb la present normativa reguladora del 
clavegueram i dels abocaments seran objecte 
de sanció per part de l’Ajuntament de Breda 
d’acord amb el previst en aquest Reglament, i 
de forma supletòria pel previst al Reglament 
de Procediment Sancionador aprovat per 
Decret 278/1993, i amb respecte a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1.999, de 13 de gener. En el 
supòsit que els fets objecte de sanció siguin 
sancionats per altre normativa administrativa 
sectorial d’aplicació general, s’aplicarà aques-
ta, sense que en cap cas puguin recaure 
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diferents sancions respecte a un mateix fet 
infractor. Els infractors queden, a més, obligats 
a la reparació dels danys que puguin produir-se 
a les instal·lacions del Servei o al medi 
receptor.  
 
Les infraccions es tipifiquen en molt greus, 
greus i lleus.  
 
Son infraccions molt greus:  
 
a) Exercici d’activitats que, sense obtenció de 
les autoritzacions administratives pertinents 
d’acord amb la realitat de l’abocament, fossin 
determinants de l'existència de danys i 
perjudicis a la xarxa del clavegueram.  
b) La reincidència en infraccions greus.  
c) Realitzar abocaments prohibits.  
 
Són infraccions greus:  
 
a) L’execució d’obres de qualsevol mena sense 
haver obtingut prèvia autorització municipal o 
amb infracció dels requisits tècnics deter-
minats en aquest Reglament o demés nor-
mativa.  
b) Causar danys a les instal·lacions municipals 
per mala fe o ús indegut de les mateixes.  
c) Incompliment de les ordres municipals o del 
Prestador del Servei, en el seu cas, en supòsits 
d’emergència.  
d) Realitzar abocaments industrials sense 
autorització prèvia o en incompliment de les 
condicions d’abocament autoritzades.  
e) Incompliment de les directrius municipals o 
del Prestador del Servei, així com actes en 
contra de les prescripcions d’aquest Reglament 
f) Connexió d’aparells o instal·lacions no auto-
ritzades o modificació de les subministrades 
per l’Ajuntament o el Prestador del Servei.  
g) Obstaculitzar la funció inspectora de 
l’Ajuntament, del Prestador del Servei o de 
qualsevol dels seus representants degudament 
acreditats.  
 
Son infraccions lleus:  
a) L’incompliment per l’usuari de qualsevol de 
les obligacions d’abocament o sanejament 
imposades en aquest Reglament no expressa-
ment tipificat com a greu o molt greu.  
 
ARTICLE 51. SANCIONS  
 
Les sancions a imposar són multa, suspensió 
temporal total o parcial del permís d’aboca-
ment, precintat de l’escomesa o clausura de 
l’abocament, amb caràcter temporal o defi-
nitiu.  
 
Les infraccions tipificades en l'article anterior 
poden ésser sancionades amb les multes 
següents, i en tots els casos sense perjudici del 
màxim establert a la legislació sectorial vigent: 
a) Les infraccions lleus, multa de fins a 
6.010,12 euros.  
b) Les infraccions greus, multa d'entre 
6.010,13 euros i 30.050,61 euros.  
c) Les infraccions molt greus, multa d'entre 
30.050,62 euros i 150.253,02 euros.  

En el supòsit de infraccions greus o molt 
greus, i amb independència de les sancions 
pecuniàries anteriors, es podrà acordar, de 
forma provisional o definitiva, la suspensió 
temporal total o parcial del permís d’abo-
cament, la clausura de l’abocament, amb 
caràcter temporal o definitiu, com a mesures 
per suprimir els efectes de la infracció i per 
restaurar la legalitat vigent.  
 
Els òrgans sancionadors i el procediment a 
seguir seran aquells previstos a la legislació 
local.  
 
ARTICLE 52. GRADUACIÓ DE LES 
SANCIONS  
 
Les sancions es graduaran d’acord amb la 
gravetat del fet constitutiu de la infracció, 
considerant els danys i els perjudicis produïts, 
el risc objectiu causat als béns o a les persones, 
la rellevància externa de la conducta infrac-
tora, l’existència d’intencionalitat i la reinci-
dència. En cap cas la imposició d’una sanció 
no pot ésser més beneficiosa per al responsable 
que el compliment de les obligacions infrin-
gides.  
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
Primera 
En el termini de dotze mesos següents a 
l’entrada en vigència d’aquesta Reglament 
totes les finques hauran d’estar connectades al 
sistema públic de sanejament d’aigües resi-
duals, en virtut del caràcter d’ús obligatori de 
la xarxa de sanejament establert a l’article 22 
d’aquest Reglament, amb independència de 
que disposin d’una fossa sèptica i de que sigui 
necessària la modificació de les instal·lacions 
interiors de desguàs de la finca. 
En el supòsit que el desguàs de la finca es 
realitzes a cel obert o a una llera pública, el 
termini de connexió al sistema de sanejament 
serà immediat, previ requeriment formulat per 
l’Ajuntament. 
 
S’exceptuen d’aquestes obligacions anteriors 
aquelles finques situades en zones mancades 
de xarxa de sanejament, les quals hauran de 
depurar obligatòriament les seves Aigües 
Residuals, abocant les Aigües Pluvials a cel 
obert. 
 
Segona 
Permís d’abocament al sistema 
En el termini de dotze mesos següents a 
l’entrada en vigència d’aquest Reglament, 
totes les activitats productores d’Aigua Resi-
dual No Domèstica, que no disposin de permís 
d’abocament al sistema de sanejament, o les 
que hagin modificat les seves instal·lacions, 
hauran de regularitzar aquesta situació i 
obtenir el corresponent permís d’abocament 
d’acord amb les determinacions d’aquesta 
ordenança, sense perjudici d’aquelles activitats 
que per les seves característiques vinguin 
obligades a la seva adequació a la Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental, que hauran de fer-
ho en els terminis derivats de l’aplicació 

d’aquesta normativa ambiental i la del seu 
desplegament. 
 
Arqueta de registre 
En el termini de dotze mesos següents a 
l’entrada en vigència d’aquest Reglament, tots 
els obligats per ella, hauran de tenir construïda 
l’arqueta de registre, en les condicions 
determinades per aquest Reglament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
El present Reglament entrarà en vigor el dia 
següent al de la seva publicació integra al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
ANNEXES  
 
ANNEX I: Substàncies prohibides  
a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats, o 
grandàries tals que, per si soles o per integra-
ció amb unes altres, produeixin obstruccions o 
sediments que impedeixin el correcte funcio-
nament 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 perillo-
ses.  
e) Gasos o vapors combustibles inflamables, 
explosius o tòxics o procedents de motors 
d’explosió.  
f) Matèries que, per raons de la seva natu-
ralesa, 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, insalu-
bres, tòxiques o perilloses que impedeixin o 
dificultin el treball del personal encarregat de 
la inspecció, neteja, manteniment o funcio-
nament 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 toxi-
ques 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.  
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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 pretrac-
tament, de tractament d’aigües residuals, 
siguin quines siguin les seves característiques.  
m) Residus d’origen pecuari. 
 
ANNEX II. Límits dels abocaments 
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 objec-
tius de qualitat del medi receptor:  
V=valor límit; U=unitats  
 
Paràmetres V U   

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 

Olis i greixos 250 mg/l   

Clorurs 2.500 mg/l Cl- 

Conductivitat 6.000 uS/cm   

Diòxid de sofre 15 mg/l SO2 

Sulfats 1.000 mg/l SO4
2- 

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 V U  

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  

 
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. 
 
ANNEX III: Sol·licitud de permís d’abo-
cament al sistema o de revisió.  
 
1. Sol·licitud del permís d’abocament: nom, 
domicili social, adreça de l’establiment, telè-
fon, districte postal, localitat, NIF. Caracterís-
tiques de l’activitat, cabals d’aigües residuals a 
abocar en m3/any i m3/dia.  
2. Projecte tècnic de legalització d’obres que 
s’haurà de presentar per triplicat i que 
inclourà:  
2.1. Antecedents, que incloguin:  
a. Objecte: obtenció del permís d’abocament o 
la seva revisió (en aquest darrer cas s’haurà de 
presentar fotocòpia del permís de què es 
disposi).  
b. Característiques de la localització i empla-
çament de l’empresa.  
c. Punt de connexió al sistema.  
2.2. Memòria descriptiva, que inclogui:  
a. Dades de producció: indicació de l’activitat 
desenvolupada, matèries primeres emprades i 
productes resultants amb expressió de la 
producció en t/any.  
b. Processos industrials.  
c. Balanç d’aigües: font d’abastament, títol 
concessional o contracte de subministrament, 
cabal abastat, distribució d’aquest en el procés 
industrial i cabal abocat.  
d. Característiques dels efluents: cal indicar 
per cada punt d’abocament les característiques 
analítiques de les aigües abocades.  
2.3. Memòria tècnica de les instal·lacions de 
tractament, que inclogui:  
a. Sistemes i unitats de tractament: descripció 
del sistema de tractament existent o en projecte 

amb indicació dels càlculs hidràulics de di-
mensionament del sistema de tractament (vo-
lums, temps de retenció ...); descripció detalla-
da dels equips instal3lats, potències de 
bombament, tipus de material de construcció; 
mesures de seguretat per evitar abocaments 
accidentals i els instruments de control que es 
proposin, proposta de seguiment i control de la 
qualitat dels efluents abocats, producció i 
destinació dels residus.  
b. Plànols de situació del municipi, escala 
1:50.000; de situació general de l’establiment, 
escala 1:5.000; detall de l’establiment, escala 
1:1.000; la planta i l’alçat del sistema de 
depuració, escala 1:100.  
2.4. En el cas que les instal·lacions de 
tractament ocupin terrenys propietat de tercers 
s’haurà d’acompanyar l’autorització expressa 
de la propietat dels esmentats terrenys.  
2.5. En el supòsit que l’exercici d’una activitat 
comporti la utilització de tancs d’emmagat-
zematge soterrats, s’haurà de presentar en 
estudi d’avaluació dels efectes mediambientals 
que inclourà l’avaluació de les condicions 
hidrogeològiques de la zona afectada, eventual 
poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de 
contaminació. També hi haurà de constar la 
proximitat de captacions d’aigua, en particular 
les destinades a abastament o usos domèstics, 
així com les precaucions tècniques que 
s’adoptin per evitar la percolació i infiltració 
d’hidrocarburs.  
2.6. El Pla d’autoprotecció del sistema d’acord 
amb la legislació sectorial aplicable.  
 
 
Núm. 8989 

AJUNTAMENT  
DE BREDA 

 
Anunci sobre aprovació definitiva 

Reglament per a la gestió de l’aigua 
 

Per resolució d’Alcaldia núm. 108 de 20 de 
juny de 2008 s’ha aprovat definitivament el 
Reglament per a la gestió de l’aigua al 
municipi de Breda. 
 
El text íntegre dels quals s’adjunten com annex 
al present anunci. 
 
Contra aquest acord d’aprovació definitiva, 
que és immediatament executiu i posa fi a la 
via administrativa, es podran interposar els 
recursos següents: 
 
a) El de reposició amb caràcter potestatiu 
davant l’òrgan que hagi dictat l’acord 
recorregut davant el termini d’un mes comptat 
a partir del dia següent hàbil al de la darrera 
publicació d’aquest anunci. S’entendrà desesti-
mat per silenci administratiu, acabada la via 
administrativa i expedita la contenciosa admi-
nistrativa si, transcorregut un mes comptat des 
del dia següent al de la seva interposició, no es 
notifiqués la resolució. Si s’hagués presentat el 
recurs de reposició potestatiu, el recurs 
contenciós administratiu s’haurà d’interposar 
en el termini de dos mesos comptats des del 
dia següent al de la recepció de la notificació 


