Divendres, 19 de maig de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barberà del Vallès
ANUNCI
- Serveis Territorials.
- Exp.: UPNU150001.
En compliment d'allò establert als articles 70.2 de la Llei 7/1985 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, ha aprovat definitivament el Reglament municipal sobre l'ús de la xarxa de
clavegueram, aprovat inicialment pel ple en sessió de 21 de desembre de 2016, el text íntegre de la qual, es transcriu a
continuació:
REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.
PREÀMBUL.
En aquest àmbit, el marc normatiu establert per la Generalitat de Catalunya defineix els Sistemes Públics de
Sanejament d'Aigües Residuals com ens complexos, una de les parts són les xarxes de sanejament municipal, i, entre
altres, regula la seva gestió por les Entitats Locals de l'Aigua (ELA), preveient que mentre no assumeixin la gestió
d'aquests sistemes, les instal·lacions que les conformen seran gestionades per les administracions competents. Aquest
marc també defineix l'àmbit de gestió de les Entitats Locals de l'Aigua Bàsiques i les Entitats Locals de l'Aigua
Qualificades.
El marc normatiu establert per l'Àrea Metropolitana de Barcelona té por objecte l'ordenació i intervenció administratives
de la utilització, manteniment i conservació del Servei Públic de sanejament, que comprèn xarxes de clavegueram de
titularitat municipal que pertanyen al seu àmbit, com és el cas del Ajuntament de Barberà del Vallès i la xarxa
metropolitana de sanejament de la qual és titular l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Defineix el Sistema Públic de
Sanejament en Alta i el Sistema Públic de Sanejament en Baixa, en aquest cas com el conjunt de béns de domini públic
constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que, de conformitat amb la normativa de règim
local, són de competència del municipi. Estableix el Servei de sanejament de prestació i recepció obligatòria de tal
manera que totes les edificacions i establiments han de d'abocar les seves aigües residuals a la xarxa municipal de
clavegueram mitjançant la corresponent connexió degudament autoritzada sent competència de cada Ajuntament
atorgar les autoritzacions de connexió en el seu terme municipal a la respectiva xarxa de clavegueram.
El present Reglament estableix aquells aspectes que l'experiència en la gestió de la xarxa de clavegueram municipal
evidencia com a necessaris i que, per la naturalesa i abast de les normatives de rang superior no són desenvolupats en
elles.
CAPÍTOL I.
Disposicions generals.

El Servei de Clavegueram, i sanejament en general, és un servei de recepció obligatòria per als usuaris de conformitat
amb l'article 247.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
És objecte d'aquest Reglament l'ordenació del servei municipal de clavegueram i de l'ús de la xarxa municipal de
clavegueram per part dels usuaris del servei dins del terme municipal de Barberà del Vallès, en virtut de les
competències que atribueixen a l'administració local l'article 25.2, apartats b), c), d) i j), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, l'article 66.3, apartats f), h) i l), del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i l'article 67, a) del mateix Text refós.
Article 2. Normativa aplicable.
1. Les activitats previstes a l'article anterior es regiran per les normes següents:
a) Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i pel que estableix aquest Reglament.

1

CVE-Núm. de registre: 022017009021

Article 1. Naturalesa, objecte i àmbit d'aplicació.
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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 Reglament i, en el seu cas, per les clàusules generals i particulars del contracte de prestació del servei.
d) Pel que fa al règim econòmic, pel Text Refós de Disposicions Vigents en matèria de Règim Local, pel Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i altres
disposicions de caràcter general aplicable, així com per les Ordenances 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 Reglament, i altres disposicions
generals aplicables en matèria de règim sancionador de les Administracions Públiques.
f) Pel Reglament Metropolità d'abocament d'aigües residuals en tot allò que subsidiàriament resulti aplicable.
2. El present Reglament s'aplicarà sense perjudici del que disposa la Directiva 2000/60/CE, de 23 d'octubre de 2000,
per la que s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, la Directiva 76/4M/CEE relativa a
la contaminació causada per determinades substàncies perilloses vessades al medi de la Comunitat, la Directiva
91/271/CEE, sobre el tractament de las aigües residuals urbanes, el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament dels serveis públics de sanejament, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre pel qual s'aprova el
Text Refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, i demés normativa vigent que pugui ésser d'aplicació.
Article 3. Gestió del Servei.
El servei serà prestat en tot el terme municipal de Barberà del Vallès pel Gestor del servei.
El servei de clavegueram és de titularitat municipal, de conformitat amb els els articles 66.3 l) i 67 a) del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'Ajuntament gestionarà la seva prestació de forma directa o indirecta,
mitjançant qualsevol de les formes previstes a la legislació i en especial 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 gestor del servei, bé tingui aquesta consideració el mateix Ajuntament de Barberà del Vallès o una altra persona
concessionària o encarregada, en funció de la forma de gestió que se n'adopti, el prestarà a tot el terme municipal de
Barberà del Vallès.
El servei de clavegueram amb independència de la modalitat de prestació, quedarà sotmès permanentment al control de
l'Ajuntament, el qual podrà revisar en tot moment les tasques i treballs que es duguin a terme.
Article 4. Usuari de connexió directa.

També podran tenir la condició d'usuari de connexió directa, les urbanitzacions o polígons no recepcionats per
l'Ajuntament, representats pel promotor o l'entitat urbanística degudament legalitzada, amb caràcter provisional fins a la
recepció de la urbanització o fins que conclogui el termini disposat per a l'execució de la urbanització de la mateixa.
Les comunicacions, citacions o apercebiments s'entendran amb la persona o entitat que figuri com usuari de connexió
directa i seran dirigides al domicili que aquest hagi indicat expressa o tàcitament, al que figuri en el contracte de
subministrament d'aigua potable o a l'immoble connectat a la xarxa.
Article 5. Usuari de connexió indirecta.
S'entendrà per usuari de connexió indirecta del servei la persona física o jurídica, comunitat de propietaris, de béns o
d'usuaris que tingui accés indirecte a la xarxa municipal de clavegueram independentment que consti d'alta com a tal en
el Gestor del servei.
Les comunicacions, citacions o apercebiments a l'usuari de connexió indirecta, es dirigiran al domicili que aquest hagi
indicat expressa o tàcitament, al que figuri en el contracte de subministrament d'aigua potable, a l'immoble connectat a
la xarxa, o al lloc que resulti dels esbrinaments pertinents.
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S'entendrà per usuari de connexió directa del servei a la persona física o jurídica, comunitat de propietaris, de béns o
d'usuaris que tingui accés a la xarxa municipal de clavegueram mitjançant la connexió directa a aquesta de les xarxes
de conducció d'aigües de la seva propietat o titularitat, i consti d'alta com a tal en el Gestor del servei.
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Article 6. Competències del Gestor del servei.
A fi de garantir la deguda i més adequada prestació del servei, correspondrà al Gestor del servei:
1. Gestionar el servei en el seu més ampli sentit i entre uns altres en els vessants de planificació (inventari i modelització
de les instal·lacions i proposta d'actualització del Pla Director de Clavegueram, proposta dels Plans Plurianuals
d'inversions, manteniment del padró d'usuaris de connexió directa i indirecta, proposta de taxes i recaptació de les
mateixes); gestió del servei pròpiament dit (manteniment i verificació del correcte estat i ús de les infraestructures
existents i del seu impacte medi ambiental) i renovació d'infraestructures i la seva ampliació (obres de millora o
ampliació), tot això amb el vistiplau i/o aprovació de l'Ajuntament allà on correspongui.
2. Informar, prèviament a la seva aprovació, els plans parcials i especials, programes d'actuació, projectes d'urbanització
i altres actuacions urbanístiques públiques o privades, respecte de la xarxa de clavegueram, depuració, tractament,
reutilització o abocament de les aigües, proposant les correccions que estimi oportunes, així com, amb anterioritat a la
seva recepció, sobre l'adequació i correcció de l'obra executada.
3. Proposar la determinació i homologació de les característiques de les xarxes, escomeses, instal·lacions, sistemes,
equips i materials, en funció de les condicions i circumstàncies en què s'hagi de prestar el servei en concret.
4. Proposar l'estructura tarifària necessària per a la gestió del servei, sense perjudici de les competències
administratives respecte de la seva aprovació.
Les tarifes podran establir diferents condicions econòmiques entre els usuaris en raó de la seva capacitat econòmica,
dels diferents tipus d'abocaments, del major o menor ús estimat de la xarxa, i de qualsevol altre factor que justifiqui la
diferència.
5. Definir, projectar i/o executar tot tipus d'obra en espai públic que afecti a l'àmbit regulat en aquest Reglament, per si o
per tercers, sense perjudici del dret a ser reemborsat dels seus costos, si escau, i que pugui autoritzar als particulars la
intervenció en totes o alguna de les fases del procés en les condicions que en cada cas s'estableixin.
6. Efectuar inversions, realitzar estudis i plans, redactar projectes, recaptar ajudes i finançament, formular suggeriments,
propostes i sol·licituds a les Administracions competents i concloure acords, convenis o contractes, amb aquestes o amb
persones físiques o jurídiques, per a la millor prestació del servei.
7. Proposar l'establiment de normes tècniques i operatives sobre el servei, així com les condicions contractuals que
hagin de regir les seves relacions amb els usuaris de connexió directa.
8. Realitzar la funció inspectora en la matèria de prestació del servei.
CAPÍTOL II.
Elements del servei.
Article 7. Normes tècniques.

Article 8. Definicions.
A l'efecte d'aquest Reglament s'entendrà per:
1. Xarxa de clavegueram municipal: el conjunt de conductes, equips, sistemes o instal·lacions de propietat municipal
que serveixen per a la captació de les aigües i el seu transport previ al seu lliurament en una infraestructura de
clavegueram d'una altra administració o l'evacuació de les aigües per al seu tractament en depuradora o a llera pública.
2. Claveguera municipal: conducte, generalment subterrani, que forma part de la xarxa de clavegueram municipal.
3. Prolongació de la xarxa: acció i efecte de l'extensió de la xarxa de clavegueram municipal.
4. Instal·lació interior: conjunt de conductes d'ús privatiu, generalment instal·lats a l'interior d'edifici, propietat privada o
espai comunitari privat, destinats a l'evacuació de les aigües generades pels usos implantats o procedents del drenatge
de l'aigua de pluja captada en aquest àmbit, fins a la seva connexió a una escomesa.
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El Gestor del servei redactarà les normes tècniques que defineixin i determinin els elements del servei, la seva
manipulació i manteniment, que hauran de ser aprovades per l'Administració competent.
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5. Escomesa: conducte que connecta una instal·lació interior d'evacuació d'aigües amb la infraestructura receptora que
pot ser una altra instal·lació interior de diferent titularitat o la xarxa de clavegueram municipal. Quan la instal·lació
receptora discorre per vials, o en qualsevol altre cas que sigui requerit, aquesta connexió es realitza en el pou de
verificació i bloqueig, que en l'àmbit domiciliari correspondrà a l'arqueta de verificació o bloqueig i que als efectes
d'aquest document es denominarà indistintament com a pou, que és part integrant de l'escomesa i que juntament amb
aquesta forma part de la instal·lació receptora.
6. Pou de verificació i bloqueig: lloc de l'escomesa on es realitza la connexió d'una instal·lació interior i es reben les
aigües per ella abocades. El Pou de verificació i bloqueig, que forma part de la instal·lació receptora de les aigües, ha de
ser accessible al titular d'aquesta instal·lació i en el cas de xarxes separatives d'aigües residuals i pluvials ha de quedar
clarament identificat en relació a la seva funció d'evacuació quant al tipus d'aigua que per ell circula. En aquest pou el
titular de la xarxa receptora ha de poder verificar la correcta utilització de la connexió per part del titular de la instal·lació
interior connectada a l'efecte de poder constatar el correcte estat i ús de la xarxa de la qual és titular. En aquest pou s'ha
poder realitzar el bloqueig de la connexió en el cas que sigui necessari o requerit.
Article 9. Execució de la xarxa de clavegueram municipal.
Amb caràcter general, la xarxa de clavegueram podrà ser realitzada:
1. Per l'Ajuntament, com a obra municipal a càrrec del pressupost municipal, amb els seus propis mitjans, per mitjà del
Gestor del servei o mitjançant contracta.
2. Pel Gestor del servei, en execució de la seva pròpia planificació o per encàrrec de tercers.
3. Per l'urbanitzador o promotor del polígon o unitat d'actuació urbanística que es tracti, quan sigui exigible per la
normativa urbanística vigent, o sigui autoritzat per l'Ajuntament.
En tot cas les instal·lacions realitzades hauran de complir les exigències tècniques i administratives d'aplicació, i
passaran a ser propietat municipal, per cessió, una vegada concloses a conformitat de l'Administració Municipal.
4. Excepcionalment es podrà autoritzar el pas de conduccions de serveis diferents del de clavegueram, sempre que la
distància i les proteccions siguin suficients per tal de permetre la realització dels treballs de neteja, manteniment,
reparació i reposició dels seus elements, així com la seguretat dels treballadors i de les instal·lacions de la xarxa
municipal.
Les obres de tercers que afectin a col·lectors i altres instal·lacions del sistema municipal sanejament i/o la seva zona de
servitud, prèviament a la seva execució, hauran de ser autoritzades per l'Ajuntament.
Article 10. Execució de Prolongacions.
Tota prolongació de la xarxa municipal de clavegueram, fora de la planificació del Gestor del servei, anirà a compte i
càrrec del sol·licitant, i passarà a titularitat municipal, per cessió, una vegada realitzada.
Article 11. Escomeses a la xarxa de clavegueram municipal.

a) La determinació de les seves característiques, dimensions, traçat, components, tipus i qualitat de materials, etc.,
sobre la base de l'ús previsible, condicions de la xarxa, cota de la mateixa, i altres aspectes rellevants.
b) La seva realització material.
c) El seu manteniment, o qualsevol manipulació o intervenció posterior, excepte autorització expressa del Gestor del
servei a l'usuari de connexió directa.
2. En els supòsits previstos en la normativa urbanística, o prèvia autorització de l'Ajuntament, les escomeses podran ser
realitzades pels urbanitzadors, promotors o constructors.
Sempre que no es donin raons de pes suficient, en vials de nova planta o en cas d'obres en els vials, les escomeses es
realitzaran abans de procedir a la pavimentació, sense perjudici de l'obligació de sol·licitar al Gestor del servei
autorització per a l'ús de l'escomesa i l'alta com usuaris de connexió directa, si escau.
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1. Correspon al Gestor del servei:
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En tot cas, les característiques de les escomeses hauran d'ajustar-se a les aprovades per l'Ajuntament.
En aquests supòsits, les futures connexions a la xarxa municipal hauran d'efectuar-se precisament a través de les
escomeses ja existents, excepte autorització del Gestor del servei.
3. En cas de demolició i reconstrucció, total o parcial, de l'immoble, de modificació dels usos, del cabal de l'afluent o de
qualsevol altre factor que pugui influir en l'adequació de l'escomesa al mateix, haurà d'adaptar-se l'escomesa a les
noves circumstàncies, a càrrec de l'usuari de connexió directa.
4. Com a norma general excepte autorització expressa de l'Ajuntament a proposta del Gestor del servei, es realitzarà
una escomesa per edifici, comunitat de propietaris, béns o d'usuaris que connectarà amb la xarxa del carrer a la qual
doni façana l'immoble o conjunt d'immobles.
5. L'Ajuntament podrà autoritzar, per raons tècniques justificades degudament i amb l'informe favorable previ del gestor
del servei, l'evacuació de diversos edificis o propietats a través d'una mateixa escomesa. En tal cas, caldrà que
s'inscriguin en el Registre de la Propietat la servitud o servituds que es constitueixin a l'efecte.
6. Les escomeses es realitzaran per compte i a càrrec del particular i una vegada executades passaran a ser de
titularitat municipal per cessió del mateix.
7. Seran a costa i càrrec de l'usuari de connexió directa el manteniment de l'escomesa a la qual aboca les seves aigües,
així com qualsevol manipulació o intervenció posterior a l'execució d'aquesta escomesa.
8. Una escomesa, independentment que pertanyi o no a la xarxa municipal de clavegueram, podrà ser bloquejada pel
seu titular generalment en el pou de verificació i bloqueig en el cas que la instal·lació interior que a ella es connecta no
compleixi els requisits establerts en aquest reglament.
Article 12. Llicència municipal de connexió al clavegueram.
1. L'execució d'una escomesa i de la conseqüent connexió a la xarxa de clavegueram d'una finca des del límit de l'àmbit
de propietat privada, resta sotmesa a l'obtenció prèvia d'una llicència municipal de connexió que verifiqui la conformitat
de la dita connexió a les determinacions del present reglament, de l'ordenació urbanística vigent i de la resta de
disposicions aplicables.
2. La llicència municipal de connexió té la consideració de llicència urbanística i li és per tant d'aplicació el règim jurídic i
procedimental previst per a les dites llicències per la normativa urbanística i de règim local.
3. La sol·licitud de llicència municipal de connexió es formulara en l'imprès precomplimentat que l'Ajuntament posarà a
l'abast de les persones peticionàries, i es presentarà davant la Corporació local mitjançant alguna de les formes
previstes per la legislació en matèria de procediment administratiu de les administracions públiques.
A la petició caldrà que s'acompanyi document de cessió anticipada a l'Ajuntament de l'escomesa a realitzar, una vegada
estigui executada, justificant del pagament de les taxes que corresponguin, així com la resta de documentació que
l'administració municipal estableixi a l'efecte.

5. Sens perjudici de la concurrència d'altres que resultin de la instrucció de l'expedient, seran causa de denegació de la
llicència, les següents,
a) Que la propietat es trobi fora de sòl urbà.
b) Que al carrer no existeixi xarxa de clavegueram en servei a la qual pugui connectar-se la instal·lació interior, o sigui
insuficient o inadequada. Malgrat això, la llicència podrà atorgar-se si prèviament s'ha realitzat la corresponent
prolongació o adequació de la xarxa, a costa del sol·licitant.
c) Que l'afluent previst no reuneixi les condicions físiques i químiques establertes en la normativa aplicable a les aigües
que es tracti.
d) Per inadequació de la instal·lació interior.
e) Que les condicions de connexió siguin susceptibles de saturar o malmetre la xarxa municipal de clavegueram.
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4. En la fase d'instrucció de l'expedient es demanarà, en tot cas, l'informe del gestor del servei.
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6. L'execució de l'escomesa a la via pública i de les obres de connexió correspondrà al gestor del servei, conforme a les
previsions de l'article 6.5 del present reglament, sens perjudici de les excepcions que preveu l'article 9.2.
Les obres s'iniciaran en el termini d'un mes des del pagament de les obligacions econòmiques corresponents pel titular
del permís, conforme a les previsions fiscals o de tarificació aprovades per l'Ajuntament.
Article 13. Instal·lació interior.
1. Les aigües residuals generades o pluvials captades a qualsevol classe d'immoble, públic o privat, o espai comunitari
es recolliran i conduiran, per mitjà dels elements adequats que constitueixen la instal·lació interior, fins a l'escomesa a
una altra instal·lació interior de diferent titularitat o a la xarxa de clavegueram municipal, generalment en el pou de
verificació i bloqueig.
2. La instal·lació interior d'evacuació d'aigües residuals en cap moment haurà de rebre aigües pluvials. La instal·lació
interior d'evacuació d'aigües pluvials en cap moment haurà de rebre aigües residuals.
3. La instal·lació interior d'evacuació d'aigües residuals haurà de ser independent de la de drenatge i evacuació de
pluvials, sense cap punt de connexió entre ambdues en tot el seu recorregut, ni en la connexió amb la xarxa separativa
de clavegueram municipal; i reunir totes les condicions imposades per la normativa vigent a cada moment, pel Pla
General d'Ordenació i per aquest Reglament. La independència i manca de connexió ha d'entendre's en el sentit ampli
que garanteix a tot moment que les aigües que per una i una altra xarxa han de circular en cap moment poden
entremesclar-se. Tampoc per problemes d'estanquitat.
4. La instal·lació interior d'evacuació d'aigües residuals haurà de finalment abocar-les a la xarxa receptora, si escau a
través del pou de verificació i bloqueig d'aquesta, prevista per a la recepció d'aigües residuals. La instal·lació interior
d'evacuació d'aigües pluvials haurà de finalment abocar-les a la xarxa receptora, si escau a través del pou de verificació
i bloqueig d'aquesta, prevista per a la recepció d'aigües pluvials.
5. Els pous de verificació i bloqueig de la instal·lació interior han de quedar clara i inequívocament identificats en funció
de les aigües que reben ja siguin residuals o pluvials.
6. Els pous de verificació i bloqueig han de ser accessibles al titular de la instal·lació a la qual pertanyen. L'usuari, pel fet
d'estar connectat a la xarxa de clavegueram receptora, queda sotmès, en el cas que fossin necessàries, a les servituds
que garanteixen aquest accés.
7. No es podran produir retencions d'aigües en cap punt de la instal·lació interior.
8. En general, tots els elements de la instal·lació interior hauran de quedar a cota superior a la tapa del pou de registre
de la xarxa més propera a l'escomesa.
En el cas que alguna part de l'immoble es trobés a cota inferior a la de la xarxa de clavegueram municipal, podrà
autoritzar-se l'escomesa pel Gestor del servei sempre que s'instal·lin els elements o sistemes que impedeixin els retorns
indesitjats en cas d'entrada en càrrega de la xarxa municipal.

10. La instal·lació interior haurà d'efectuar-se conforme a la normativa aplicable. S'assegurarà la ventilació aèria i
l'aïllament sifònic dels baixants amb independència de l'efecte sifó que es produeix en el pou de bloqueig. L'aïllament
sifònic no haurà d'existir a les xarxes d'aigües pluvials en els àmbits en els quals existeixi xarxa municipal separativa de
clavegueram.
11. En les instal·lacions subjectes a l'obtenció de permís d'abocament, el Gestor del servei podrà condicionar l'alta com
a usuari de connexió directa i l'abocament a la xarxa de clavegueram a l'obtenció d'aquest permís.
Article 14. Sistemes públics en sòl privat.
En el supòsit de ser necessari construir elements de la xarxa pública de clavegueram dins de finques de titularitat
privada s'establiran les servituds següents a fi de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions
d'avaries, 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:
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9. La realització, manteniment, conservació i verificació del correcte estat i ús de tots els elements de la instal·lació
interior correspondrà als seus propietaris.

Divendres, 19 de maig de 2017

1. Servitud de clavegueram: comprèn 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 més ampla.
2. Servitud de protecció del col·lector general: comprèn una franja definida a l'igual que l'anterior i on està permesa
l'edificació però no la plantació d'arbres o plantes d'arrel fonda. La seva amplitud es de h = Re + 3, expressada en
metres.
A les zones de servitud de la xarxa de clavegueram municipal s'ha de permetre la realització dels treballs de neteja,
manteniment, reparació i reposició dels seus elements i, alhora, protegir les conduccions i els col·lectors de possibles
intrusions vegetals que puguin causar avaries.
CAPÍTOL III.
Drets i obligacions.
Article 15. Obligació d'utilització del servei públic de clavegueram.
Tota finca del terme municipal en la que es vulgui dur a terme qualsevol acte d'ús o edificació, té l'obligació d'estar
connectada a la xarxa municipal de clavegueram.
Les aigües residuals o pluvials urbanes hauran d'abocar-se únicament a la xarxa municipal, conformement a les
prescripcions del Pla General d'Ordenació Urbana i d'aquest Reglament, aplicables a cada moment, excepte en els
casos previstos normativament.
Article 16. Drets de l'usuari de connexió directa.
Sense perjudici dels drets que li concedeixi la normativa vigent, l'usuari de connexió directa tindrà dret a:
a) Rebre el servei que garanteixi la recollida i evacuació de les aigües residuals sense que això produeixi condicions
d'insalubritat ni molèsties a la ciutadania, en els termes i condicionants que estableix aquest reglament.
b) Sol·licitar al gestor del Servei els aclariments, informacions i assessorament necessaris per adequar la connexió al
clavegueram a les seves necessitats reals.
c) A que se li apliquin els preus o tarifes vigents en cada moment, a l'hora de facturar la taxa, o en el seu cas, el preu
privat, que correspongui per la prestació del servei.
d) Formular les reclamacions que cregui convenients d'acord amb els procediments establerts en aquest Reglament i en
la resta de normativa aplicable.
Article 17. Obligacions de l'usuari.
Sense perjudici de les obligacions que imposi la normativa vigent, els usuaris estan obligats a:

a) Evitar tota possibilitat de retorn de la xarxa de clavegueram municipal, i mantenir intactes els elements o sistemes
disposats a aquest efecte.
b) No abocar aigües residuals a la xarxa de pluvials ni permetre la introducció d'aigües procedents de pluja a la xarxa
d'aigües residuals.
2. Complir les condicions generals i específiques establertes per a l'abocament concret que es tracti.
3. Abonar l'import del servei prestat i facturat, amb els seus impostos i recàrrecs.
4. No efectuar abocaments, directes o indirectes, a la xarxa de clavegueram, de materials o substàncies prohibides en la
normativa general o específica o en el present Reglament.
5. Els usuaris del servei que realitzen abocaments d'aigües que finalment són rebudes per xarxes municipals de
clavegueram de tipus separatiu, excepte els d'àmbit domiciliari, hauran de justificar periòdicament, amb la periodicitat
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1. Utilitzar correctament les seves instal·lacions interiors i adoptar les mesures necessàries per a la seva adequada
conservació, cuidant molt especialment de:
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que es determini, davant el Gestor del servei l'adequat estat de conservació i ús de la instal·lació interior que són titulars
en relació a l'establert en aquest Reglament, mitjançant la realització i presentació del corresponent diagnòstic, basantse en la prèvia verificació de la instal·lació per una Entitat Ambiental de Control, i si escau pla d'adopció de les mesures
correctores que fos necessari dur a terme, i una vegada en situació de conformitat mitjançant la presentació del
corresponent certificat emès per una Entitat Ambiental de Control. Malgrat l'anteriorment indicat, aquesta verificació pot
ser requerida pel Gestor del servei al moment en què es detecti un anòmal funcionament de la instal·lació interior que es
tracti.
6. Els usuaris del servei estan obligats a facilitar i afavorir la tasca inspectora prevista en el reglament.
7. Els usuaris del servei estan obligats a comunicar de forma immediata al gestor del servei qualsevol incidència que
pogués donar-se en els seus abocaments que pogués afectar l'adequada conservació de les infraestructures municipals
de clavegueram, al medi ambient o que contravinguin les condicions que estableixen els permisos de connexió requerits
perquè el seu abocament sigui admès a la xarxa municipal de clavegueram.
Article 18. Drets del Gestor del servei.
Sense perjudici dels drets que li atorgui la normativa vigent, el Gestor del servei tindrà dret a:
1. Cobrar els serveis prestats conforme a les tarifes aprovades.
2. Proposar a l'Ajuntament l'aprovació i modificació de les condicions i característiques tècniques de les instal·lacions, de
les tarifes del servei i qualsevol altra mesura que consideri necessària o convenient.
3. Informar la realització de l'escomesa, i executar la connexió o desconnexió a la xarxa, d'acord amb l'establert en la
normativa vigent i en el present Reglament.
Article 19. Obligacions del Gestor del servei.
Sense perjudici de les obligacions que imposi la normativa vigent, el Gestor del servei haurà de:
1. Mantenir i conservar, a càrrec seu, la xarxa pública de clavegueram, amb totes les seves instal·lacions, a excepció de
les escomeses.
El deure de manteniment s'entén sense perjudici del dret a reclamar del responsable del dany o deteriorament, si escau,
la corresponent indemnització.
2. Facturar els serveis i tots els conceptes que hagin de ser inclosos en la factura, conforme a les tarifes del servei i
normativa vigent a cada moment, prenent com a base les estimacions periòdiques practicades, o, si escau, aplicant els
pactes concertats amb l'usuari de connexió directa.
En el cas que, en l'intermedi entre dues facturacions, es produís una modificació de les tarifes que afectés als diferents
conceptes de la factura, s'aplicarà cadascun dels preus proporcionalment al temps de vigència de cadascun d'ells.
CAPÍTOL IV.
Règim econòmic.

Les tarifes del servei hauran de ser aprovades per l'Ajuntament.
Article 21. Estructura de les tarifes.
1. En els supòsits en què l'usuari disposi de subministrament d'aigua, l'estimació del cabal i volum d'abocaments podrà
establir-se en relació als consums d'aigua registrats, sense perjudici d'altres criteris racionals si es comprova la
inadequació del sistema descrit.
2. Podrà establir-se una estructura tarifària progressiva en atenció al major o menor ús previst, prenent com a indicador
el consum d'aigua o qualsevol un altre adequat, la tipologia d'usuari (domèstic, industrial o altre) i en el seu cas de
l'àmbit.
3. La facturació s'efectuarà per períodes vençuts.
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Article 20. Aprovació de les tarifes.
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4. En les tarifes s'establiran, si escau, els preus dels serveis i/o abocaments puntuals, eventuals, especials o
provisionals.
Article 22. Serveis especials.
1. Es consideren serveis especials aquells prestats pel Gestor del servei diferents a l'evacuació i transport de les aigües
residuals procedents dels immobles connectats a la xarxa de clavegueram públic.
2. Els serveis especials no es consideren d'obligatòria prestació per part del Gestor del servei, i s'haurà de formalitzar el
corresponent contracte amb l'usuari.
3. Els serveis especials hauran de ser indemnitzats o compensats i facturats conforme a les tarifes vigents.
Article 23. Cànons.
Es podran imposar, amb caràcter general per tots els usuaris de connexió directa, cànons de naturalesa finalista i
temporal, per fer front a inversions en infraestructures específiques.
Article 24. Recàrrecs especials.
Es podran establir recàrrecs especials, temporals o definitius, sobre un sector de la població o sobre usuaris de
connexió directa concrets, a fi d'afrontar el major cost de l'execució i explotació de les obres i instal·lacions específiques,
diferents o complementàries de les del servei normal, com poguessin ser instal·lacions per a modificació de pressió o
cabal, bombament, etc., que generin un cost addicional.
CAPÍTOL V.
Condicions d'abocament.
Article 25. Condicions d'abocament.
En general no es podran efectuar abocaments, directa o indirectament, a la xarxa municipal de clavegueram d'aigües
residuals que per la seva quantitat i/o característiques físiques o químiques puguin representar un risc per a la salut i
higiene públiques i per al medi ambient, per al manteniment i funcionalitat de la pròpia xarxa, per al procés de depuració
de les mateixes i/o que incompleixin la normativa específica de l'activitat o abocament que es tracti o les limitacions
imposades administrativament.
Article 26. Prohibicions.
Sense perjudici de l'anterior, queda prohibit abocar, directa o indirectament, a la xarxa de clavegueram públic les
substàncies i materials relacionades en el punt 4 de l'article 15 del present Reglament.
Queda prohibit, en xarxa separativa, abocar aigües residuals a la xarxa de pluvials i permetre la introducció d'aigües
procedents de pluja a la xarxa d'aigües residuals.

CAPÍTOL VI.
Funció inspectora.
Article 27. Inspeccions.
1. La funció inspectora en relació amb la prestació del servei de clavegueram correspon a l'Ajuntament, sens perjudici
d'aquelles funcions que puguin correspondre altres administracions en matèries de la seva competència que siguin
concurrents amb aquest servei, i l'exercirà a través dels seus inspectors, d'entitats col·laboradores acreditades, o per
mitjà del Gestor del servei, mitjançant personal acreditat per l'alcaldia, que realitzaran les inspeccions i altres actes de
control i vigilància necessaris per vetllar pel compliment d'aquest Reglament.
2. En exercici de la funció inspectora, les persones que la tinguin atribuïda tenen la consideració d'agents de l'autoritat
municipal i els fets que els mateixos constatin gaudeixen de valor probatori en els expedients municipals que s'hi
instrueixin com a conseqüència, sens perjudici de les proves que puguin aportar o fer servir les persones interessades.
3. L'actuació inspectora s'inicia d'ofici, per una denúncia o a demanda d'una altra administració.
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Queda prohibit efectuar l'abocament d'aigües pluvials prèviament acumulades i l'abocament d'afloraments del nivell
freàtic, sense disposar de la corresponent autorització del gestor del servei o sense ajustar-se a la mateixa.
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Article 28. Facultats i obligacions del personal inspector o col·laborador.
1. El personal inspector o col·laborador té atribuïdes les facultats següents:
a) Accedir a les instal·lacions dels immobles que resultin necessàries per verificar l'efectiu compliment de les
disposicions d'aquest reglament.
b) Prendre mostres d'aigües residuals, així com d'aigües de procés relacionades amb l'abocament, per a la seva
verificació per l'administració competent en matèria d'abocaments i d'acord amb el procediment de presa, custòdia,
trasllat i anàlisi de mostres establert per la mateixa.
c) Mesurar els cabals abocats.
d) Obtenir fotografies o altres tipus d'imatges gràfiques, sense perjudici del dret a la intimitat o del que disposa la
normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial.
e) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les seves funcions.
f) Realitzar quantes proves siguin oportunes en relació a l'objecte de la inspecció, entre elles, la utilització de traçador i
l'ús de càmeres.
2. El personal inspector o col·laborador resta obligat a:
a) Informar les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb aquest Reglament, han de complir totes les
connexions.
b) Observar el respecte i la consideració deguts a les persones interessades.
c) Identificar-se i acreditar-se davant de la persona titular o posseïdora de l'immoble o de les instal·lacions
inspeccionades i informar-la de l'objecte de les actuacions.
d) Informar les persones interessades dels seus drets i deures amb relació als fets objecte d'inspecció.
e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d'inspecció i del seu responsable.
f) Observar i mantenir, d'acord amb la normativa vigent, totes les regles establertes sobre seguretat i prevenció laboral
en matèria d'inspecció, control i mostreig.
Article 29. Desenvolupament de la inspecció.
1. Les actuacions inspectores s'han de realitzar en presència de la persona titular o posseïdora legitima de l'immoble o
instal·lacions, d'aquelles en qui deleguin o, en absència d'aquestes, de qualsevol persona que hi hagi en aquest
immoble o instal·lacions.

2. Les actuacions practicades s'han de documentar en la corresponent acta estesa pel personal inspector i on hi ha de
constar, com a mínim, el lloc, data i hora, la identificació de l'immoble o instal·lació, de les persones intervinents,
inspectora i compareixents, el motiu de la inspecció, la descripció de les circumstàncies de la inspecció, dels fets
constatats i d'altres dades obtingudes en la inspecció i la signatura de les persones intervinents, així com les
observacions que les persones signants considerin oportunes.
3. En el cas que la persona compareixent a l'acte d'inspecció es negui a firmar l'acta, el personal inspector ha de fer-hi
constar aquesta circumstància, autoritzar l'acta amb la seva signatura i lliurar còpia d'aquesta a la persona titular de
l'empresa objecte d'inspecció o, en el seu defecte, a la persona compareixent. Si aquests es neguessin a rebre l'acta,
s'hi ha de fer constar aquest fet.
Article 30. Mesures cautelars d'urgència.
1. Quan durant la pràctica d'una inspecció el personal inspector actuant observi l'existència de fets o circumstàncies que
siguin o puguin ser causa de risc imminent per a la salut i higiene públiques, el medi ambient, o de constituir pertorbació,
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En qualsevol cas, no és obstacle per a la realització de l'activitat inspectora la negativa o impossibilitat per estar present
de la persona titular o posseïdora, de la seva representant, o en defecte d'aquestes, d'altres persones presents a
l'immoble. Caldrà, no obstant, fer constar a l'acta la circumstància anterior.
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dany o risc també imminent per a la xarxa, o bé infracció flagrant i greu o molt greu d'aquest Reglament, podrà imposar
mesures cautelars urgents consistents en la suspensió provisional de l'execució de les obres i instal·lacions que
contravinguin el que es disposa en aquest Reglament, així com impedir, també provisionalment, l'ús indegut de les
instal·lacions.
La imposició de mesures d'urgència es farà mitjançat la seva constància a l'acta i per mantenir la seva eficàcia hauran
de ser ratificades per l'alcaldia, o regidor o regidora en qui delegui, dins dels cinc dies hàbils següents.
CAPÍTOL VII.
Ordres individuals de manament.
Article 31. Ordres individuals de manament.
1. Els incompliments de les determinacions d'aquest Reglament podran implicar la intervenció municipal mitjançant
ordres individuals de manament adreçades a les persones titulars i/o posseïdores dels immobles, establiments o
instal·lacions on es produeixin o d'on provinguin les irregularitats, perquè adoptin a càrrec seu les mesures que resultin
escaients per a la correcció de les irregularitats detectades i la salvaguarda de la xarxa municipal de sanejament.
2 Les ordres individuals de manament es dictaran sens perjudici de la incoació d'expedients sancionadors d'acord amb
les previsions del Capítol VIII del present reglament, ni dels procediments per l'exigència de rescabalament de danys o
perjudicis ni dels de restauració de la realitat física o jurídica alterada com a conseqüència de les actuacions il·legals, i
seran independents d'aquests procediments, excepte que en la instrucció dels mateixos es resolgui el contrari.
3. Les ordres d'execució es dictaran prèvia la tramitació del procediment corresponent conforme a les previsions de la
legislació en matèria de règim local o urbanística, segons s'escaigui.
Article 32. Contingut de les ordres individuals de manament.
1. Per a les finalitats previstes a l'article anterior, es podrà ordenar, a títol indicatiu i no exhaustiu, l'adopció de les
mesures següents:
a) La introducció de les mesures tècniques, preventives o correctores necessàries a la instal·lació, i en el seu cas
l'execució de les obres i treballs que s'escaiguin, per garantir o restablir el compliment de les prescripcions d'aquest
Reglament o de les altres disposicions que resultin aplicables.
b) La reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d'allò que hagi estat indegudament
construït o instal·lat.
c) El cessament dels usos indeguts de les instal·lacions per als que no s'ha obtingut habilitació administrativa o que no
s'ajusten a les condicions d'aquesta o a les disposicions del present Reglament.
d) La clausura o precinte de les instal·lacions d'abocament en el cas que no sigui possible tècnicament o
econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores oportunes.

2. Les mesures esmentades poden ser adoptades amb caràcter cautelar, a reserva de la resolució definitiva que
s'adopti, i es poden mantenir mentre continua el procediment. A més d'aquestes, es podrà ordenar l'adopció provisional
de les següents, també a títol indicatiu, que no exclusiu:
a) La suspensió de l'execució d'obres o instal·lacions contràries a la normativa d'aplicació o siguin indegudament
realitzades.
b) La suspensió de les habilitacions administratives per a l'exercici d'activitats i/o dels permisos de connexió.
c) La paralització immediata dels abocaments indeguts.
d) La desconnexió de l'immoble o instal·lació del servei de sanejament.
3. Si la persona obligada no ha executat l'adopció de les mesures que se li ordenin en el termini que s'estableixi,
l'Ajuntament procedirà a la seva execució forçosa.
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L'adopció de les mesures a què es refereixen els apartats a) i b) anteriors estarà sotmesa a l'obtenció prèvia de llicència
o permís quan per a la seva implantació calgui la presentació de projecte tècnic d'acord amb les disposicions en matèria
d'ordenació de l'edificació, ambiental o d'activitats i instal·lacions.
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CAPÍTOL VIII.
Règim sancionador.
Article 33. Infraccions.
1. Els fets o conductes que, per acció o omissió, suposin un incompliment o vulneració total o parcial de les
disposicions, obligacions i prohibicions que s'estableixen en el present reglament seran constitutives d'infracció
administrativa i, en el seu cas, objecte de sanció per part de l'Ajuntament d'acord amb el que es preveu en aquest
Reglament, prèvia la instrucció d'un expedient sancionador, aprovat per Decret 278/1993, de 9 de novembre, i d'acord
amb les disposicions legals aplicables en matèria de procediment administratiu de la legislació vigent.
2. En el supòsit que els fets objecte de sanció siguin constitutius d'infracció a altra normativa administrativa sectorial
d'aplicació general, s'aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure diferents sancions respecte a un mateix fet
infractor.
3. Les infraccions d'aquest Reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 34. Tipificació de les infraccions.
1. Tindran la consideració d'infraccions molt greus:
a) L'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 comissió de qualsevol conducta tipificada com a infracció en aquest reglament que hagi provocat danys o
perjudicis molt greus, entesos com aquells de molt complexa o costosa reparació, a elements de la xarxa municipal de
clavegueram que afectin a una longitud superior a 50 metres de claveguera.
c) Quan existeix xarxa de clavegueram municipal separativa, realitzar l'abocament d'aigües residuals a la xarxa de
pluvials o d'aigües pluvials a la xarxa de residuals, amb conseqüències per al medi ambient o a les infraestructures.
d) La reincidència en la comissió de dues o més infraccions greus en el termini d'un any, quan hagi estat declarat així
per resolució ferma.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus:
a) L'execució d'obres de qualsevol mena que afectin a elements de la xarxa de clavegueram sense haver obtingut
prèviament l'habilitació administrativa municipal o amb infracció dels requisits tècnics determinats per la mateixa, per
aquest Reglament o per altra normativa d'aplicació.
b) La comissió de qualsevol conducta tipificada com a infracció en aquest Reglament que hagi provocat danys o
perjudicis a elements de la xarxa municipal de clavegueram que afectin a una longitud inferior a 50 metres de
claveguera.
c) Incompliment de les ordres municipals o, en el seu cas, del gestor del servei en supòsits d'emergència.

e) La connexió d'aparells o instal·lacions no autoritzades o la modificació de les subministrades per l'Ajuntament o pel
gestor del Servei.
f) L'obstaculització de la funció inspectora de l'administració prevista en aquest reglament.
g) La manca de connexió a la xarxa municipal de clavegueram sense concórrer cap de les circumstàncies d'excepció
previstes en aquest reglament.
h) El manteniment de fosses sèptiques o pous absorbents quan es disposi d'escomesa a la xarxa municipal, o aquesta
escomesa sigui tècnica i econòmicament possible d'acord amb el present reglament.
i) Quan existeix xarxa de clavegueram municipal separativa, realitzar l'abocament d'aigües residuals a la xarxa de
pluvials o d'aigües pluvials a la xarxa de residuals.
j) La reincidència en la comissió de dues o més infraccions lleus en el termini d'un any, quan hagi estat declarat així per
resolució ferma.
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d) L'incompliment de les ordres municipals de suspensió de connexió i/o abocament.
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3. Tindrà la consideració d'infracció lleu la comissió de qualsevol conducta que suposi una vulneració de les prohibicions
o obligacions que estableix aquest reglament que no estigui tipificada expressament com a greu o molt greu.
Article 35. Sancions.
Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes següents:
1. Per la comissió d'una infracció lleu: multa de fins a 750 EUR.
2. Per la comissió d'una infracció greu, multa d'entre 751 i 1.500 EUR.
3. Per la comissió d'una infracció molt greu, multa d'entre 1.501 i 3.000 EUR.
Article 36. Graduació de les sancions.
1. Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els
perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora,
l'existència d'intencionalitat, la reincidència entesa com la comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la
mateixa naturalesa quan hagi estat declarat així en una resolució expressa, el benefici obtingut o la reparació voluntària
per l'infractor dels perjudicis causats i la seva col·laboració amb l'administració municipal.
2. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable que el compliment de les
normes infringides.
3. Tanmateix, les sancions pecuniàries que s'imposin poden portar aparellada qualsevol de les mesures previstes a
l'article 38 d'aquest reglament, en funció de la gravetat de la infracció.
4. La imposició de les sancions és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i
perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema.
Article 37. Relació amb una altra normativa sectorial i infraccions complexes.
1. Les infraccions que per la seva naturalesa, repercussió o efectes estiguin regulades i tipificades en normes de sanitat,
ordenament urbanístic i de la construcció i altra normativa sectorial, seran sancionades per l'autoritat conforme a la
normativa que correspongui en atenció al rang, la major gravetat de la infracció i de la sanció i la major importància del
bé protegit.
2. Seran considerades actuacions infractores independents les que, formant part d'un conjunt infractor complex, no
incideixin en el tipus de la infracció dominant segons el paràgraf anterior, en la seva qualificació o en la seva sanció.
Article 38. Danys i perjudicis a les instal·lacions.
1. La imposició de les sancions esmentades és compatible amb les ordres d'execució que hagin pogut ser dictades, amb
l'exigència a la persona infractora de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la
indemnització pels danys i perjudicis causats al sistema de sanejament.

2. Si la persona infractora no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, l'administració municipal
les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de l'infractor.
Article 39. Mesures cautelars en cas d'infracció.
1. Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades activitats contràries a les
determinacions d'aquest Reglament i en el si del corresponent procediment, es poden adoptar les mesures previstes a
l'article 30.
2. Les mesures esmentades poden ser adoptades, amb caràcter de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que
s'adopti, simultàniament a la incoació del procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i
mantenir-se mentre continua.
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La reparació i reposició hauran d'executar-se per l'infractor a càrrec seu i dins el termini que se li assenyali.
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Article 40. Mesures complementàries i accessòries.
Així mateix, les mesures complementàries contemplades en aquest capítol poden anar aparellades a la multa que
s'imposi en la resolució de l'expedient sancionador. En aquest cas, l'Ajuntament en donarà compte a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona i a l'administració ambiental, si escau, per tal que adoptin al seu torn les mesures adient.
Article 41. Multes coercitives.
1. Independentment de les sancions que corresponguin, per a l'execució forçosa de les mesures cautelars que s'ordenin
durant la instrucció de l'expedient sancionador o de les mesures aparellades a la sanció que preveu l'article 38 d'aquest
Reglament, es poden imposar multes coercitives. Aquestes multes es poden reiterar si transcorren els terminis
assenyalats en els requeriments corresponents fins que l'obligat compleixi el que s'hi ha disposat.
2. L'import de les multes coercitives no pot excedir el deu per cent de la quantia de la multa mínima que correspon
aplicar a la infracció presumpta.
3. És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el requeriment a l'obligat amb la determinació del
termini per a l'execució voluntària de l'ordre, que es fixarà en funció de les circumstàncies específiques de cada cas o
situació.
Article 42. Responsables.
1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament totes aquelles que, per acció o omissió, han
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant si es tracta de persones físiques com de persones
jurídiques.
2. Són responsables amb la condició d'autor aquelles persones que hagin comès directa o indirectament el fet infractor,
les que hagin donat ordres i instruccions en relació amb el mateix, les que resultin beneficiàries de la infracció i les que
es defineixin com a tals en el context del present reglament.
3. Quan l'incompliment de l'establert en aquest Reglament correspongui a diverses persones conjuntament, respondran
de forma solidària de les infraccions que, si és el cas, es cometin i de les sancions que s'imposin.
4. La responsabilitat serà solidària, en tot cas, quan siguin diversos els responsables i no es pugui determinar el grau de
participació de cadascú en la realització de la infracció.
Article 43. Responsabilitat penal.
En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'apreciï la possible qualificació dels fets com a presumptament
constitutius de delicte o de falta, l'alcaldia passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal.
Article 44. Prescripcions.

2. D'acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys,
les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al
cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.
3. La prescripció de les infraccions no afectarà a l'obligació de restaurar la realitat física alterada ni d'indemnitzar pels
danys i perjudicis causats.
Article 45. Competències.
Correspon a l'alcaldia, o regidor o regidora en qui delegui, la incoació i resolució de procediments sancionadors, la
imposició de mesures cautelars, la confirmació d'aquelles de caràcter urgent imposades pel personal inspector a què es
refereix l'article 28, així com la imposició d'ordres individuals de manament.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Les finques que desguassin per mitjà de pous morts o fosses sèptiques, estan obligades a realitzar la connexió a la
xarxa municipal de clavegueram mitjançant l'escomesa corresponent, a modificar la seva xarxa interior per connectar a
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1. Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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l'escomesa i a cegar l'antic sistema, sempre que sigui tècnica i econòmicament viable, d'acord amb les determinacions
del present reglament i en el termini màxim de cinc anys des de l'entrada en vigor del mateix.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queda derogada l'Ordenança sobre l'ús del Clavegueram sanitari aprovada pel Ple el 25/09/1991.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera. En tot el no previst en el present Reglament s'estarà al que es disposa en la Normativa del Règim Local, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com en la Legislació sectorial
estatal, autonòmica o municipal d'aplicació.
Segona. El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en haver-se donat compliment al que es disposa en l'article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Tercera. Les verificacions a les quals es fa referència en el punt 5 de l'Article 17 del present Reglament amb abast de
diagnòstic i alternativament pla d'adopció de mesures correctores o certificat d'idoneïtat hauran de ser presentades al
Gestor del servei per primera vegada amb anterioritat al 30 de juny de 2020.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
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Barberà del Vallès, 5 de maig de 2017
L'alcaldessa, Silvia Fuster Alay
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