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AJUNTAMENT DE ROSES
Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics
Edicte d’aprovació definitiva d’un reglament
Exp.: 4258/12
Codi: 1.1.1.6
Mitjançant resolució d’alcaldia núm.3800/15.11.16 de data 2 de novembre de 2016 es resol elevar a definitiva l’aprovació del
Reglament del servei de proveïment d’aigua potable de l’Ajuntament de Roses i el Reglament del servei de clavegueram , el
contingut literal de la qual és el següent:
«REGLAMENT DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM DE L’AJUNTAMENT DE ROSES
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Primera
Segona
DISPOSICIÓ FINAL
PREÀMBUL
Els treballs de gestió, explotació i manteniment del servei de clavegueram (anomenat també sanejament en baixa) exigeixen el
coneixement detallat i exhaustiu dels seus usuaris, i conseqüentment, una eina que permeti analitzar el funcionament correcte
del servei.
Per tant, és necessària la configuració d’un context administratiu i legal que en definitiva permeti:
a) Regular i controlar l’ús del servei de clavegueram i que ajudi a preservar la integritat física de les conduccions i equips
constituents.
b) Garantir, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials que entren en la xarxa de
clavegueram tinguin característiques similars a les aigües residuals urbanes.
c) Garantir que no s’obstaculitza o perjudica el funcionament de les plantes de tractament.
d) Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient, eliminant
qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per l’home com pels recursos naturals, i que les aigües receptores compleixin
les altres normatives vigents en la matèria.
e) Protegir la salut del personal encarregat de l’explotació i manteniment de la xarxa de clavegueram i de les plantes de
tractament.
La protecció de la salubritat pública i el servei de clavegueram són competències obligatòries de l’Ajuntament, segons
estableix el 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.
TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. GENERALITATS
Article 1 - Objecte
És objecte d’aquest reglament la regulació del servei públic de clavegueram (anomenat també sanejament en baixa) a tots els
usuaris situats en l’àmbit del terme municipal de Roses.
La finalitat és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües superficials i subterrànies del municipi, protegir les
instal·lacions del servei de clavegueram i de sanejament de les aigües, així com regular les relacions entre els usuaris,
l’Ajuntament i, si escau, l’entitat que tingui atribuïdes les facultats gestores d’aquest servei públic.
Article 2 - Règim jurídic del servei
El règim jurídic del servei està integrat per la legislació general en matèria de sanejament de les aigües, de sanitat, d’indústria,
de defensa dels consumidors i dels usuaris; per aquest reglament; pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS); pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya; pel Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament dels serveis públics de sanejament; per la Directiva 76/4M/CEE relativa a la contaminació causada per
determinades substàncies perilloses vessades al medi de la Comunitat; per la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de
las aigües residuals urbanes; pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i en especial
el DB-HS5; i per les ordenances i reglaments municipals que no s’oposin a aquest reglament.
Article 3 - Forma de gestió i titularitat del servei
El servei de clavegueram és de titularitat municipal, sense perjudici de la forma de gestió que aprovi en cada moment
l’Ajuntament de Roses, que té en qualsevol cas les facultats d’organització i decisió.
L’Ajuntament pot prestar el servei de clavegueram mitjançant qualsevol de les formes previstes en dret, de manera directa o
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indirecta, d’acord amb el que estableix la Llei de bases de règim local; el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
i altres normatives, estatals o autonòmiques, que es dictin en la matèria.
CAPÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS
Secció 1a - Prestador del servei
Article 4 - Definició
A efectes d’aquest reglament, s’entén per prestador del servei la persona física o jurídica de qualsevol naturalesa que
efectivament faci la prestació del servei de clavegueram, vinculada amb l’administració d’acord amb el que estableix la
normativa vigent.
Article 5 - Titular del servei
L’Ajuntament de Roses, amb independència del sistema de gestió del servei municipal, conservarà en tot moment la titularitat
del servei i, en cas de prestació mitjançant modalitat indirecta de gestió, fiscalitzarà la gestió de l’entitat prestadora amb la
finalitat de controlar i garantir un bon servei. En tot cas correspon a l’Ajuntament la prestació del servei de forma directa o
indirecta amb la continuïtat, regularitat i no interrupció, llevat de força major o incidències excepcionals plenament justificades
d’acord amb el que s’estableix en aquest reglament. L’Ajuntament podrà aprovar reglamentacions internes del servei per tal
de garantir-ne l’organització i coordinació adequades, així com establir o modificar la forma de gestió directa o indirecta del
servei i aprovar-ne els contractes d’adjudicació. Correspon igualment a l’Ajuntament la facultat d’aprovació de les tarifes del
servei.
Article 6 - Drets del prestador del servei
El prestador del servei té, a més dels drets que se li assignin en aquest reglament o en preceptes legals o reglamentaris, els
drets següents:
1.
2.
3.

Percebre els imports que li puguin correspondre per l’execució de les tasques del servei de clavegueram que es realitzin
en benefici dels usuaris, aprovats per l’Ajuntament.
Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris, podent imposar l’obligació d’instal·lar equips correctors en
cas que es pogués produir pertorbacions a la xarxa.
Recaptar la taxa que tingui aprovada en cada moment l’Ajuntament per la prestació del servei de clavegueram, en el
supòsit que aquest li hagi encarregat aquesta funció recaptatòria.

Article 7 - Obligacions del prestador del servei
El prestador del servei està subjecta, excepte en les obligacions que siguin objecte d’una regulació especial en aquest reglament,
al compliment de les obligacions següents:
1.

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.
2. Mantenir i conservar en bon estat de funcionament, les xarxes i instal·lacions existents del servei de clavegueram, inclòs
les estacions de bombament, assegurant així, la disponibilitat i regularitat del servei.
3. Garantir la recollida d’aigües residuals des del límit de la propietat de l’usuari.
4. Informar als usuaris de la incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació i pels mitjans públics que assegurin
la màxima difusió de l’avís, en el supòsit d’interrupcions o alteracions del servei per accidents, avaries, ampliació o noves
connexions de la xarxa o causes de força major.
5. Atendre degudament les reclamacions, peticions o consultes dels usuaris del servei de clavegueram.
6. Trametre a l’Ajuntament les sol·licituds de connexió que li hagin estat presentades.
7. Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment.
8. Col·laborar amb l’usuari en la resolució de les situacions que el servei de clavegueram pugui plantejar.
9. Mantenir un servei permanent de recepció d’avisos i atendre correctament qualsevol consulta, reclamació o suggeriment
formulats pels usuaris, i contestar per escrit els presentats d’aquesta manera.
10. Informar prèviament a la seva aprovació els projectes de clavegueram inclosos en els instruments de planejament o
d’execució, pel que fa a la idoneïtat tècnica de l’execució de les obres de la xarxa.
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Secció 2a - Usuari
Article 8 - Definició d’usuari
A efectes d’aquest reglament s’entén per usuari qualsevol persona física o jurídica o comunitat d’usuaris o de béns, que
disposi del servei de clavegueram mitjançant la corresponent escomesa.
Article 9 - Drets de l’usuari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disposar, en condicions normals, d’un servei permanent sense perjudici de les interrupcions d’aquest servei en els
supòsits indicats en aquest reglament.
Sol·licitar al prestador del servei els aclariments, informacions i assessorament necessaris per adequar la connexió al
servei a les seves necessitats reals.
A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment per la prestació del servei de clavegueram dins del terme
municipal de Roses.
Conèixer l’import de les instal·lacions que hagin de ser executades pel prestador del servei, d’acord amb les tarifes i preus
aprovats.
Ser atès amb la deguda correcció per part del personal del prestador del servei en relació amb els aclariments i informacions
que puguin plantejar-se sobre el funcionament del servei.
Formular les reclamacions administratives que cregui pertinents contra l’actuació del prestador del servei o el personal
autoritzat per aquest, mitjançant els procediments establerts en aquest reglament.
Sol·licitar la corresponent acreditació als empleats o al personal autoritzat pel prestador del servei.

Article 10 - Obligacions de l’usuari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respectar les instal·lacions que integren el servei de clavegueram i connexions corresponents, quedant prohibida
qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
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.
Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per evacuar aigua d’altres locals o habitatges als
consignats a la llicència de connexió.
Permetre l’entrada al local o habitatge connectat a la xarxa de clavegueram al personal autoritzat pel prestador del servei
i que exhibeixi la identificació pertinent que intenti revisar o inspeccionar les instal·lacions interiors.
Respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o pels organismes competents de l’Administració.
Comunicar al prestador del servei qualsevol incidència o modificació en la instal·lació interior que pugui resultar
significativa pel seu volum.
Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament i en el permís d’abocament.
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 19 del present
reglament.

CAPÍTOL III. CONDICIONS DEL SERVEI
Article 11 - Condicions generals
La connexió a la xarxa 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.
Correspondrà a l’Ajuntament 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, les disposicions legals de pertinent aplicació i especialment
el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
L’Ajuntament podrà establir limitacions en la concessió d’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, 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 servei.
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Article 12 - Disponibilitat
Als efectes d’aplicació d’aquest reglament, es considera que un immoble ha de disposar de connexió a la xarxa de clavegueram,
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 servei de clavegueram en el punt de connexió.
Article 13 - Ampliacions de la xarxa
Quan per a l’execució d’una connexió sigui necessari efectuar una prolongació de la xarxa de clavegueram, 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 prolongacions 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 s’haurà de constituir la corresponent servitud de clavegueram
regulada en l’article 24.
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, i previ informe en el seu
cas, del prestador del servei. Seran també a càrrec del promotor la connexió de les noves xarxes amb les conduccions exteriors
que formen la xarxa de clavegueram, 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.
TÍTOL SEGON. SERVEI DE CLAVEGUERAM
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
Article 14 - Elements de la xarxa de clavegueram
Els elements materials de la xarxa de clavegueram comprenen:
1.

2.

La xarxa de clavegueram, entesa com el conjunt de canonades, embornals, pous de registre i altres elements interrelacionats
en un tot orgànic, de domini públic i amb l’objecte de recollir i conduir les aigües residuals generades en el municipi i
alhora conduir les aigües pluvials provinents dels habitatges, dels carrers i d’altres espais de domini públic. La conducció
de les aigües pluvials pot ser de forma unitària o separativa en relació a les aigües residuals.
Estacions de bombament, enteses com les infraestructures d’obra de fàbrica que allotgen els equips d’impulsió de les
aigües residuals/pluvials que hi aboquen.

Article 15 - Definicions del servei de clavegueram
Als efectes d’aquest reglament, s’estableixen les següents definicions bàsiques:
Aigües residuals: són les aigües utilitzades que, procedents d’habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries,
agrícoles o ramaderes, comunitàries o públiques, s’aboquen, a vegades, juntament amb aigües d’altra procedència, a la xarxa
de clavegueram, als sistemes de sanejament o a les lleres públiques.
Aigües residuals domèstiques: estan formades pels residus líquids procedents dels usos domèstics particulars (sanitaris,
dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades principalment pel metabolisme humà.
Aigües residuals no domèstiques: són totes les aigües residuals abocades des d’establiments que efectuïn qualsevol activitat
i que no siguin d’escorrentia pluvial. Aquestes aigües poden ser, en alguns casos, assimilables a domèstiques quan no siguin
potencialment contaminats.
Aigües pluvials: són les produïdes com a conseqüència de la precipitació natural.
Llicencia de connexió: llicència municipal que permet efectuar l’escomesa a la xarxa de clavegueram.
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Permís d’abocament: llicència municipal, d’obtenció prèvia a l’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram,
atorgada als usuaris que generen aigües residuals no domèstiques definits en l’article 27 aquest reglament.
Xarxa de clavegueram: és qualsevol conducte o element públic destinat a la conducció d’aigües residuals/pluvials per al
servei general de la població, construït o recepcionat per l’Ajuntament, el qual en té la responsabilitat del seu manteniment i
conservació.
Arqueta general: és aquell element que, situat a l’interior de l’edifici o finca i arran del límit de propietat, recull totes les
aigües residuals/pluvials previ a la seva sortida a l’exterior. L’arqueta ha de ser registrable i ha de permetre, si cal, la neteja
de l’escomesa fins a la xarxa de clavegueram. Pot ser o no sifònica i també pot servir per contenir mecanismes de tancament.
Arqueta de registre: és aquell element que, situat en un lloc lliure de qualsevol mena d’obstacle i accessible en tot moment
als serveis tècnics, permet la obtenció de mostres i pot contenir mecanismes d’aforament. En cap cas l’existència d’aquesta
arqueta pot substituir l’arqueta general.
Escomesa: s’entén per escomesa de clavegueram aquella part de la instal·lació que, situada sota vial o espai de domini públic,
uneix l’arqueta general d’aigües residuals o d’aigües pluvials de qualsevol edifici o finca amb la xarxa de clavegueram.
Consta de canonada d’escomesa i enllaç amb la xarxa de clavegueram.
Canonada d’escomesa: es aquell conducte subterrani 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 general de qualsevol edifici o finca amb la xarxa de clavegueram.
Descàrrega prohibida: són aquells abocaments que, per naturalesa i perillositat, són totalment inadmissibles per a la xarxa de
clavegueram.
Embornal: instal·lació formada per boca, pou de caiguda i conducció fins a la claveguera i destinada a recollir i transportar a
la xarxa de clavegueram les aigües superficials recollides a la via pública.
Article 16 - Facultats del prestador del servei
El prestador del servei està facultat per a:
1.
2.
3.

Utilitzar la xarxa de clavegueram per la captació, conducció i bombament de les aigües residuals/pluvials fins les
estacions de depuració o lleres públiques.
L’execució d’instal·lacions, ampliacions, substitucions, reparacions, reformes i millores de les xarxes i escomeses de
clavegueram.
La neteja de la xarxa de clavegueram, portant els residus a les instal·lacions previstes i autoritzades a tal fi.

Article 17 - De les condicions de la xarxa de 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 a la xarxa de clavegueram les 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 de la conducció, per sobre
de la làmina d’aigua en hora punta, i compliran les condicions tècniques d’obra, construcció i seguretat per a béns i persones.
CAPÍTOL II. UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 18 - Condicions prèvies per la connexió
Les condicions per a la construcció d’escomeses a la xarxa de clavegueram són les següents:
1.
2.

Que la xarxa estigui en servei i que les aigües previstes per a abocar compleixin les condicions físicoquímiques
contingudes en aquest reglament i la resta de la normativa aplicable.
Que es compleixin les condicions tècniques de connexió a la xarxa de clavegueram fixades per aquest reglament, per les
disposicions municipals específiques i per les ordenances urbanístiques.
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Article 19 - Obligatorietat en la connexió.
1.

2.
3.

Totes les edificacions i activitats existents, rehabilitades o de nova construcció, hauran de connectar-se obligatòriament
a la xarxa de clavegueram mitjançant la corresponent escomesa, quan estiguin ubicades a menys de 100 metres de la
xarxa de clavegueram. A tal fi, sol·licitaran l’escomesa corresponent, la qual serà realitzada pel prestador del servei de
clavegueram per compte i càrrec de l’usuari.
Només s’eximeix la connexió a la xarxa de clavegueram i es permetrà l’ús de sistemes de depuració autònoms autoritzats
per l’Agència Catalana de l’Aigua, o be pous secs, quan no sigui possible la connexió a la xarxa, o bé és consideri que
sigui més beneficiós pel medi.
Els usuaris que no puguin complir la condició de l’apartat 1 anterior i disposin de sistemes de depuració autònoms, o be
pous secs, estaran obligats a l’execució dels treballs necessaris per al seu correcte funcionament, manteniment i neteja;
això últim una vegada a l’any com a mínim. No obstant això, si es construeix la xarxa de clavegueram vindran obligats,
mitjançant el procediment que l’Ajuntament determini, a connectar-s’hi.

Article 20 - Sol·licitud de llicència de connexió i de permís d’abocament
1.

2.

Els interessats hauran de sol·licitar a l’Ajuntament la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram, amb la presentació
prèvia dels documents següents:
a) Nom del titular i domicili de l’habitatge, el local, el comerç, la indústria, el servei o la instal·lació.
b) Referència cadastral, ubicació i característiques de l’edifici, establiment o de l’activitat.
c) Ubicació i característiques de l’arqueta general o arquetes generals, i si cal, de l’arqueta de registre.
d) En el cas de nova construcció o rehabilitació, declaració responsable del tècnic director de les obres conforme el
compliment de les condicions exigides de salubritat que determina el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, que
aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i en especial el DB-HS5.
En el cas que els interessats hagin de sol·licitar a l’Ajuntament el permís d’abocament, hauran d’adjuntar la documentació
que recull l’article 11 i l’Annex III del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics
de sanejament, així com la documentació tècnica sol·licitada que s’escaigui.

Article 21 - Requisits i característiques bàsiques de l’escomesa
1.

3.

Les escomeses tindran les següents característiques:
a) El diàmetre interior de l’escomesa i la pendent longitudinal seran els necessaris per a un desguàs correcte, prèvia
determinació de les necessitats d’evacuació de l’edifici o activitat. El diàmetre interior haurà de ser superior o igual
a 200 mil·límetres i la pendent longitudinal serà superior al 2%.
b) Es situaran a una cota inferior a la rasant de vorera i aniran sempre dins un prisma de formigó.
c) Seran completament estanques a la pressió mínima de 1 Kg/cm2.
d) La seva construcció ha de garantir el correcte desguàs.
e) Es construirà una arqueta de registre en vorera o lloc accessible quan no es disposi de l’arqueta general de l’edifici.
2. La connexió de l’escomesa amb pou de registre a la xarxa de clavegueram serà obligatòria en els casos següents:
a) Activitats industrials.
b) Agrupacions d’habitatges de 6 unitats o més.
c) Connexions a clavegueres en les quals les distàncies entre pous són superiors als 50 metres.
Serà d’exclusiva competència de l’Ajuntament, o en el seu cas del prestador del servei, construir les escomeses en el
trajecte comprès entre la xarxa de clavegueram i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del 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.

Article 22 - Obligacions del propietari
1.

2.
3.

Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat a través del límit de parcel·la
confrontant a domini públic, l’elevació haurà d’ésser realitzada pel propietari de la finca a través del sistema de
bombament previst en el DB-HS5 del Codi Tècnic de l’Edificació. Les aigües elevades ho seran fins a l’arqueta general,
de forma que la sortida a l’exterior de les aigües residuals/pluvials serà mitjançant una escomesa convencional.
Amb la finalitat d’evitar que a través de l’escomesa puguin penetrar, en una finca particular, aigües procedents de la
xarxa de clavegueram, cal tenir instal·lada la vàlvula antiretorn de seguretat prevista en el DB-HS5 del Codi Tècnic de
l’Edificació.
En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra de clavegueram sense la llicència prèvia de connexió.
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Article 23 - Limitacions
1.

2.

No és permès abocar aigües residuals a través de connexions mòbils. No obstant això, es podran traslladar les aigües
residuals del terme municipal procedents de granges; d’instal·lacions provisionals com fires o camps d’acollida; i
d’establiments industrials fins la planta depuradora, mitjançant camions cisternes per a poder ser tractades, sempre
que siguin admeses pel gestor de la planta depuradora i amb estricte compliment del què disposa l’article 16 del Decret
130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
No és permès abocar aigües de buidat de piscina conjuntament amb les aigües residuals quan pugui adoptar-se una
solució tècnica alternativa.

Article 24 - Servitud de clavegueram
En el supòsit de ser necessari construir xarxes de clavegueram públic dins de finques de titularitat privada (parcel·les
en urbanitzacions o polígons industrials, o d’altres) s’establirà la servitud de clavegueram a fi de permetre les possibles
reparacions i protegir les instal·lacions d’avaries.
Es defineix com a servitud de clavegueram, una franja longitudinal paral·lela a l’eix de la canonada al seu llarg, a la qual està
totalment prohibida l’edificació i la plantació d’arbres i altres vegetals. En aquesta franja no es podrà obstaculitzar, per cap
mitjà, l’accés de personal o maquinària per a la reparació i les inspeccions de dita xarxa. La seva amplitud serà de 3,00 metres
centrats en l’eix de la canonada.
Article 25 - Conservació i manteniment de les escomeses
La conservació i manteniment de les escomeses a la xarxa de clavegueram serà responsabilitat del prestador del servei en
els trams situats a la via pública. La neteja únicament s’efectuarà quan el propietari o usuari disposi d’un punt d’accés a
l’escomesa accessible des de la via pública. La neteja de l’escomesa serà responsabilitat de l’usuari quan no sigui accessible.
Article 26 - Potestats municipals
L’Ajuntament es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació d’escomeses o
de remodelació o reposició de paviments afectats per aquelles. L’execució d’aquests treballs s’ajustarà al que es preveu en el
present reglament i a la normativa corresponent.
CAPÍTOL III. ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS
Article 27 - Règim del permís d’abocament
Per a poder realitzar abocaments a la xarxa de clavegueram, a més d’obtenir de l’Ajuntament la llicència de connexió, els
titulars d’instal·lacions industrials dintre del terme municipal, l’activitat de les quals estigui compresa en les seccions A, B,
C, D i E de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques de 2009 (CCAE-2009), aprovada per Decret 137/2008, de 8 de
juliol, i/o generin aigües residuals no assimilables a domèstiques o bé generi abocaments superiors als 6.000 m3/any resten
obligats a obtenir el permís d’abocament a la xarxa de clavegueram en les condicions previstes en el Decret 130/2003, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament i a respectar les prohibicions establertes en l’Annex
I i les limitacions que contempla l’Annex II de l’esmentat reglament.
Article 28 - El permís d’abocament a la xarxa de clavegueram
L’atorgament del permís d’abocament faculta als usuaris, previstos en l’article anterior, per realitzar abocaments d’aigües
residuals a la xarxa de clavegueram en les condicions que s’hi estableixin.
El règim d’obtenció del permís d’abocament es tramitarà d’acord amb les condicions següents:
1.
2.

En el cas d’activitats compreses en l’àmbit de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, l’obtenció del permís d’abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada i a la Ordenança municipal
d’obertura d’establiments i control d’activitats amb incidència ambiental.
En cas que les activitats subjectes a permís d’abocament no es trobin compreses en el supòsit anterior, regirà la normativa
de procediment administratiu.
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Article 29 - Contingut, revisió i/o revocació del permís d’abocament a la xarxa de clavegueram
Pel contingut, revisió i/o revocació del permís d’abocament a la xarxa de clavegueram 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 30 - Termini
El termini del permís d’abocament és el que fixa el propi permís, 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’un nou permís d’abocament.
Article 31 - Prohibicions i limitacions d’abocament
1.
2.
3.

Queda totalment prohibit descarregar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, qualsevol dels productes
relacionats en l’Annex I del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de
sanejament.
Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l’Annex II del Decret 130/2003, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament, 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 conformitat amb la legislació vigent
en cada moment.

Article 32 - Altres prohibicions
1.
2.

Resta expressament prohibit l’ús d’aigua de dilució dels abocaments per aconseguir uns nivells d’emissió que permetin
el seu abocament a la xarxa de clavegueram, 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 a la xarxa de clavegueram quan pugui
adoptar-se una solució tècnica alternativa, per existir un entorn o llera pública.

Article 33 - Obligacions de tractament
Si les emissions no compleixen les condicions i limitacions que s’estableixen en aquest capítol, l’usuari, de forma individual
o associada, té l’obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec, totes aquelles instal·lacions de pretractament,
homogeneïtzació 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 34 - Mesures correctores
1.
2.

Totes les indústries, sigui quina sigui la seva activitat, que disposin de permís d’abocament a la xarxa de clavegueram,
incloent aquelles que realitzin pretractament, hauran de col·locar una reixa de desobstrucció de 50 mm com a màxim
abans de l’abocament a la xarxa.
Els cabals punta vessats a la xarxa no podran excedir de sis vegades, en un interval de 15 minuts, o de quatre vegades,
en una hora, el valor mitjà diari.

Article 35 - Potestats municipals
L’Ajuntament, com a ens gestor del servei de clavegueram, podrà revisar i, si s’escau, modificar les prescripcions i limitacions
d’aquest capítol, en atenció a considerar partícules, elements o situacions no incloses, quan la xarxa de clavegueram municipal
o els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.
Tots les mesures, proves, mostres i anàlisis per a determinar les característiques dels abocaments residuals s’efectuaran de
conformitat amb els mètodes recollits a la normativa vigent aplicable en cada moment i especialment al Decret 130/2003, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. Per a paràmetres no definits en dita normativa,
els mètodes de determinació seran els recollits a les normes UNE, AENOR o els establerts per STANDARD METHODS per
a aigües residuals.
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En la mesura directe de la contaminació produïda per un usuari, 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 36 - Condicions de l’abocament
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:
1.

2.

3.

Arqueta de registre: Els titulars d’establiments industrials que, d’acord amb aquest reglament, precisin de permís
d’abocament hauran d’ubicar, abans de la connexió a la xarxa de clavegueram i en totes i cadascuna de les connexions
que posseeixi, una arqueta de registre per a la obtenció de mostres. Les mesures de l’arqueta de registre hauran de ser de
0,7x0,7 metres com a mínim.
Aforament de cabals: Cada arqueta de registre haurà de contenir, quan el permís d’abocament així ho estableixi, un
element aforador segons determina l’article 6.3 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis públics de sanejament, amb un registre totalitzador 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.
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 Decret 130/2003, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

CAPÍTOL IV. ABOCAMENTS EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA.
Article 37 - Definició
Una situació d’emergència o perill és 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 clavegueram o de sanejament del municipi, o posi en perill a les persones, al
medi 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 38 - Indústries 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 protectores 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 39 - Procediment
Davant d’una situació d’emergència, l’industrial 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. Atendre les ordres municipals o del prestador del servei.
3. 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 instal·lació on es produeixi l’incident, data, hora i causa de l’incident i cabals vessats i substàncies
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
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TÍTOL TERCER. RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
CAPÍTOL I. RÈGIM ECONÒMIC
Article 40 - Règim econòmic del servei de clavegueram
Els usuaris del servei de clavegueram 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 Roses, en la forma que en cada cas es determini per
l’Ajuntament en els corresponents ordenances fiscals.
A aquests efectes, l’Ajuntament 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 (subministrament d’aigua, etc..).
Els imports del servei a satisfer pels usuaris seran aprovats prèviament per l’Ajuntament, amb inclusió de tots els treballs i
tasques relacionades amb el servei de clavegueram.
Article 41 - Drets d’escomesa
Els drets d’escomesa són la compensació econòmica que han de satisfer a l’Ajuntament els sol·licitants d’una escomesa com a
contraprestació del valor proporcional de les inversions associades, o que calgui fer, a la xarxa de clavegueram per executar
l’escomesa, mantenint la capacitat de transport d’aigües, en les mateixes condicions anteriors a la prestació de la nova
connexió, i sense cap minva per les preexistents. El prestador del servei ha de donar coneixement al peticionari de l’import
dels drets d’escomesa, d’acord amb les ordenances fiscals vigents en la data de la sol·licitud.
TÍTOL QUART. RECLAMACIONS I INFRACCIONS
CAPÍTOL I. CONSULTES I RECLAMACIONS DE L’USUARI
Article 42 - Consultes i reclamacions
L’usuari pot dirigir al prestador del servei qualsevol consulta o reclamació que consideri oportuna derivada de la prestació
del servei, així com sol·licitar informació prèvia de la tarifa o del preu aplicable de les instal·lacions referents al clavegueram
que hagi d’executar el prestador del servei. Aquest ha de donar resposta a totes elles pels canals de comunicació que tingui
establerts, i contestar per escrit les així presentades, en el termini màxim d’un mes.
En cas de disconformitat de l’usuari amb l’actuació o amb la resposta adoptada pel prestador del servei, aquell pot interposar
en el termini d’un mes un recurs davant l’Ajuntament, el qual ha pronunciar-se en els termes previstos a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú. Contra la resolució de la reclamació
per part de l’Ajuntament, l’usuari pot interposar, així mateix, un recurs contenciós administratiu en els terminis i condicions
que estableix l’esmentada Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa o aquells altres procedents en dret.
Article 43 - Jurisdicció
Els conflictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació d’aquest reglament s’han de resoldre davant la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
Article 44 - Arbitratge
Igualment l’usuari té dret a presentar reclamació mitjançant el sistema arbitral de consum.
CAPÍTOL II - INCOMPLIMENTS I INFRACCIONS
Article 45 - Inspeccions i controls
La funció inspectora correspon a l’Ajuntament el qual l’exerceix a través dels òrgans que tenen atribuïda la funció inspectora.
El prestador del servei està autoritzat per vigilar les condicions i formes en què els usuaris utilitzen el servei de clavegueram.
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Poden ser objecte d’inspecció les activitats o instal·lacions que amb els abocaments d’aigües residuals puguin afectar a la
xarxa de clavegueram i el seu funcionament.
Es controlarà 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.
La negativa a facilitar l’entrada en hores hàbils als inspectors de l’Ajuntament o a les persones autoritzades pel prestador del
servei per a efectuar la seva funció, es justificarà mitjançant la presència d’un agent de l’autoritat a l’efecte que sigui testimoni
de la negativa.
L’actuació dels inspectors es reflectirà en forma d’acta a la qual quedarà reflectit el nom i domicili de l’usuari, circumstàncies
en que s’ha portat a terme la inspecció, data i hora d’aquesta i fets contrastats i que haurà de ser ratificada per funcionari
competent.
Una còpia d’aquesta acta, signada per l’inspector i ratificada per funcionari tècnic municipal competent serà entregada a
l’usuari.
Article 46 - Infraccions i sancions
Els expedients sancionadors incoats com a conseqüència de les infraccions assenyalades a les disposicions pròpies d’aquest
reglament es tramitaran d’acord amb el que disposa la normativa especifica sobre el procediment sancionador.
La competència per sancionar les infraccions a què es refereix aquest reglament correspon a l’Alcalde, que podrà delegar les
seves atribucions.
Les infraccions d’aquest reglament i l’import de les sancions són les que s’estableixen en el quadre adjunt:
Article
Art. 10.1
Art. 10.3
Art. 10.7
Art. 10
Art. 19.3
Art. 20
Art. 23.1
Art. 23.2
Art. 25
Art. 34.1
Art. 34.2
Art. 36
Art. 10.4
Art. 10.5
Art. 10.7

Fet denunciat
Manipular o alterar les instal·lacions que integren el servei de clavegueram i connexions corresponents sense estar autoritzat
Establir o permetre derivacions per evacuar aigua d’altres locals o habitatges als
consignats a la llicència de connexió
No respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament i
en el permís d’abocament, sempre que aquest no causi danys o perjudicis a la xarxa
de clavegueram o als sistemes de sanejament.
Qualsevol altre incompliment de l’article 10 no indicat en aquesta taula
No executar els treballs necessaris per al seu correcte funcionament, manteniment i
neteja dels sistemes de depuració autònoms o dels pous secs.
Efectuar connexions o obres de clavegueram sense la llicència prèvia de connexió
Abocar aigües residuals a través de connexions mòbils.
Abocar aigües de buidat de piscina conjuntament amb les aigües residuals quan
pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa.
No efectuar degudament la conservació i manteniment de les escomeses a la xarxa
de clavegueram.
No disposar de la reixa de desobstrucció
Abocar cabals punta superiors a sis vegades en un interval de 15 minuts, o de quatre
vegades en una hora, el valor mitjà diari.
No disposar de l’arqueta de registre quan sigui obligatòria.
Obstaculitzar la funció inspectora de l’Ajuntament, del prestador del servei o de
qualsevol dels seus representants degudament acreditats
No respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o pels organismes competents de l’Administració
No respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en aquest reglament i
en el permís d’abocament, que causin danys o perjudicis a la xarxa de clavegueram
o als sistemes de sanejament.

Import Qualificació
1.500 €

Lleu

1.500 €

Lleu

1.500 €

Lleu

1.000 €

Lleu

1.000 €

Lleu

1.500 €
1.000 €

Lleu
Lleu

1.000 €

Lleu

1.000 €

Lleu

1.500 €

Lleu

1.500 €

Lleu

1.500 €

Lleu

6.100 €

Greu

6.100 €

Greu

6.100 €

Greu
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Article
Art. 27
Art. 31.1
Art. 31.2
Art. 32.1
Art. 39.1
Art. 39.2
Art. 39.3
Art. 46
Art. 49
Art. 46

Fet denunciat
Realitzar abocaments industrials sense el permís d’abocament previ o en incompliment de les condicions d’abocament autoritzades
Descarregar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, qualsevol dels
productes relacionats en l’Annex I del Decret 130/2003.
No respectar, pels abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l’Annex II del Decret 130/2003, les limitacions que s’hi estableixen
Usar aigua de dilució dels abocaments per aconseguir uns nivells d’emissió que
permetin el seu abocament a la xarxa de clavegueram, llevat dels casos d’abocament
en situació d’emergència o perill.
No notificar immediatament un abocament en situació d’emergència
Incompliment de les ordres municipals o del prestador del servei, en el seu cas, en
supòsits d’emergència.
No trametre l’informe de l’abocament en situació d’emergència
Reincidència de les infraccions lleus en un any
L’incompliment de les ordres de suspensió temporal, total o parcial del permís
d’abocament.
Reincidència de les infraccions greus en un any

Import Qualificació
6.100 €

Greu

6.100 €

Greu

6.100 €

Greu

6.100 €

Greu

6.100 €

Greu

6.100 €

Greu

6.100 €
6.100 €

Greu
Greu

30.100 €

Molt greu

30.100 €

Molt greu

Article 47 - Denúncies
Les denúncies que es formulin a l’Ajuntament donaran lloc a que aquest obri les diligències corresponents, amb la finalitat
de que comprovin els fets denunciats i en els seu cas, quan escaigui, per a que l’Ajuntament incoï l’expedient sancionador.
En el supòsit de denúncies formulades pels particulars, aquests hauran de facilitar totes les dades necessàries per la
comprovació pel part del personal d’inspecció municipal dels fets denunciats.
Article 48 - Persones responsables
L’usuari del clavegueram és responsable de les infraccions que per acció u omissió executin els fets constitutius de la infracció,
encara que sigui a títol de simple inobservança.
Article 49 - Mesures cautelars en cas d’infracció
No tindran caràcter sancionador les suspensions del subministrament que autoritzi l’Ajuntament, ni els acords de resolució
unilaterals de pòlisses d’abonats adoptats d’acord amb el que disposa el present Reglament. La imposició de sancions serà
compatible amb l’adopció simultània de qualsevol d’aquestes mesures.
Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions
greus o molt greus, es podrà acordar, de forma provisional o definitiva, la suspensió temporal total o parcial del permís
d’abocament, 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, una vegada comprovada la infracció en el corresponent expedient sancionador i
d’acord amb el que estableix el present reglament.
Article 50 - Concurrència de sancions
Si la comissió d’una de les infraccions administratives previstes en aquest Reglament es deriva necessàriament a la comissió
d’una altra o unes altres, s’imposarà únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles d’aplicació.
En cap cas poden sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en l’àmbit penal o administratiu en aquells supòsits en què
s’apreciï la identitat del subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonament quan siguin
els mateixos interessos públics protegits pels règims sancionadors concurrents.
Si durant la tramitació del procediment sancionador s’aprecia la possible qualificació dels fets com a constitutius d’un delicte
o falta d’estafa, apropiació indeguda o frau en el subministrament, segons la regulació continguda en el Codi Penal, es
procedirà, d’acord amb la legislació vigent, a passar la part de culpa al Ministeri Fiscal, suspenent el procediment administratiu
una vegada l’autoritat judicial hagi incoat el procés penal que correspongui.
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Article 51 - Reparació
La imposició de les sancions és independent de l’obligació exigible en qualsevol moment al responsable de la infracció de
la reposició de la situació alterada al seu estat original, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats en les
instal·lacions municipals, obres annexes, o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que n’hagi resultat afectat. La reposició
i reparació s’executa pel prestador del servei a càrrec del responsable de la infracció.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els establiments industrials a què fa referència l’article 27 del present reglament que, quan aquest entri en vigor, no compleixin
els límits continguts al seu Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics
de sanejament, hauran d’haver pres les mesures correctores necessàries amb anterioritat a la data del primer control periòdic
ambiental que els correspongui, en aplicació de la normativa de control d’activitats amb incidència ambiental, en tot cas abans
de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament.
Segona
Els establiments industrials que, d’acord amb aquest reglament, precisin d’arquetes de registre i no estiguin instal·lades
segons les condicions d’aquest reglament, disposaran d’un termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament
per a la seva instal·lació o adaptació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i un cop
hagi transcorregut el termini previst en l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).»
Roses, 17 de novembre de 2016
Montse Mindan i Cortada
Alcaldessa
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