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Títol 1. Objecte, àmbit i disposicions generals  

Article 1.- Objecte. 

Aquest Reglament té per objecte l’ordenació i la intervenció administrativa de la 
utilització, manteniment i conservació dels actuals sistemes de depuració i abocament 
individual de les aigües residuals, així com dels actuals sistemes d’emmagatzematge 
estanc amb posterior transport i gestió de les aigües residuals. 

Per altra banda, ordena i intervé  administrativament la utilització, manteniment i 
conservació dels sistemes d’abocament d’aigües residuals de nova execució. 

Aquest Reglament no contempla els nous abocaments d’aigües depurades directes a la 
llera pública que són objecte d’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord 
amb els articles 8 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat 
per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 101.4 del Reial decret legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. 

El Reglament regularà els aspectes definits en aquest article mentre no existeixi cap 
xarxa general de sanejament, moment en el qual els abocaments tindran l’obligatorietat 
de connectar-se a la xarxa. 

Article 2.- Definicions. 

2.1.- Aigües residuals: les aigües utilitzades procedents dels habitatges, activitats i 
establiments, que incorporen substàncies amb capacitat de pertorbar el medi. 



2.2.- Aigües residuals domèstiques: les aigües residuals procedents dels usos 
domèstics (sanitaris, dutxes, cuina i menjador, rentat de roba i vaixelles, etc.) generades 
principalment pel metabolisme humà i les activitats domèstiques no industrials, ni 
comercials, ni agrícoles, ni ramaderes. Aquestes també podran rebre el nom d’aigües 
sanitàries quan tenen el mateix origen, però dins una activitat no domèstica. 

2.3.- Aigües residuals no domèstiques: totes les aigües residuals abocades des 
d’establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat comercial, industrial, agrícola o 
ramadera, incloses les provinents dels sanitaris i que no siguin d’escorrentia pluvial. 

2.4.- Aigües residuals urbanes: les aigües residuals domèstiques o la barreja d’aquestes 
amb les aigües residuals no domèstiques, en temps sec, i, en temps de pluja, barrejades 
amb aigües d’escorrentia pluvial fins a una dilució màxima. 

2.5.- Aigües pluvials: les aigües provinents de la precipitació atmosfèrica que, en funció 
del seu recorregut d’escolament, tenen un caràcter d’aigües blanques o d’aigües 
residuals urbanes. 

2.6.- Aigües blanques: les aigües que no han estat sotmeses a cap procés de 
transformació de tal manera que la seva potencial capacitat de pertorbació del medi és 
nul·la i, per tant, no han de ser conduïdes mitjançant els sistemes públics de sanejament. 
La procedència és diversa: aigües destinades per al reg agrícola, aigües subterrànies, 
aigües superficials, deus o brolladors i aigües procedents de la xarxa d’abastament. 

2.7.- Sistema d’emmagatzematge d’aigües residuals: Es tracta d’un dipòsit estanc 
soterrat amb registre per a la seva inspecció , buidatge i manteniment, de capacitat 
suficient per emmagatzemar les aigües residuals generades per l’edifici durant un  
període de temps determinat. Un cop el dipòsit arriba al seu límit de capacitat les aigües 
residuals i fangs han de ser buidats, transportats i gestionats per una empresa 
autoritzada. Aquest sistema requereix d’un permís específic municipal. 

2.8.- Sistema de depuració autònom: sistema de sanejament on s’efectua la col·lecta, el 
pretractament, la depuració i la infiltració de les aigües domèstiques de l’immoble que 
no està connectat a la xarxa pública de sanejament. Aquest sistema requereix 
d’autorització d’abocament a llera pública de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

2.9.- Sistema públic de sanejament d’aigües residuals: el conjunt de béns de domini 
públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de 
clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estacions 
depuradores d’aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, a fi de 
recollir, conduir fins a l’estació depuradora i sanejar, de manera integrada, les aigües 
residuals generades en el municipi. 

Article 3.- Àmbit territorial. 

Aquest Reglament és d’aplicació en l’àmbit del Polígon d’Actuació UA5 de Les Masies 
Catalanes del Terme Municipal de L’Albiol. 

Article 4.- Obligatorietat  

Totes les edificacions, instal·lacions i establiments que produeixen aigües residuals i les 
gestionen mitjançant un sistema autònom, ja sigui amb depuració o be amb 
emmagatzemament, i posterior gestió, resten obligades a donar compliment a aquest 
reglament. 

Article 5.- Abocaments  
5.1.- Les prescripcions del present Reglament són d’aplicació als:  

a) Actuals sistemes de depuració i abocament individual de les aigües residuals,  
b) Actuals sistemes d’emmagatzematge estanc amb posterior transport i gestió de 

les aigües residuals. 



c) Sistemes d’emmagatzematge estanc amb posterior transport i gestió de les aigües 
residuals de nova execució. El Reglament regularà els aspectes definits en aquest 
article mentre no existeixi cap xarxa general de sanejament, moment en el qual 
els abocaments s’hauran de connectar a la xarxa. 

d) aigües provinents del buidat de les piscines o del rentat dels equips de filtració. 
5.2.- Aquest Reglament no és aplicable a nous abocaments directes a la llera pública 
que són competència de l’Administració Hidràulica d’acord amb els articles 8 del text 
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, i 101.4 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. 

Article 6.- Abocaments a llera pública 

6.1.- L’atorgament de les autoritzacions d’abocaments a llera pública, en l’àmbit de l’UA 
5 de Les Masies Catalanes, és competència de l’Agència Catalana de l’Aigua (en 
endavant ACA). 

6.2.- L’autorització d’un abocament a llera pública només eximeix de la connexió al 
sistema públic de sanejament si no n’hi ha en l’entorn o bé si, encara que n’hi hagi, és 
autoritzat per l’ACA perquè és més beneficiós per al medi, d’acord amb el que estableix 
l’article 54.2 del text refós en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre. 

Article 7.- Competències municipals 

7.1.- L’Ajuntament de l’Albiol exerceix sobre els sistemes de sanejament autònom i de 
gestió mitjançant emmagatzematge de les aigües residuals les competències definides 
a la resolució de l’expedient d’autorització d’abocament d’aigües residuals a llera amb 
núm. de ref. AA2017000250. 

7.2.- Les relacions entre l’ ajuntament i l’Administració Hidràulica i Sanitària de la 
Generalitat de Catalunya s’han d’ajustar als principis de lleialtat institucional, informació, 
cooperació, col·laboració i assistència recíproques, i al règim de coordinació propi de la 
concurrència de competències. 

Article 8.- Competència i recursos. 

8.1.- És competència de l’ajuntament  de l’Albiol, com a ens gestor, atorgar el permís 
especial per a nous sistemes d’emmagatzematge d’aigües residuals i posterior trasllat 
a depuradora. 

8.2.- L’increment del nombre d’abocaments amb sistemes de sanejament autònom, 
requerirà de la corresponent modificació de l’actual autorització a sol·licitar per part del 
titular de l’autorització, que en aquest cas és l’Ajuntament de L’Albiol. 

Article 9.- Execució forçosa. 

L’Ajuntament de l’Albiol podrà procedir, amb l’advertència prèvia, a l’execució forçosa 
de les obligacions regulades en aquest Reglament. 

L’execució forçosa es podrà realitzar mitjançant l’execució subsidiària, multa coercitiva 
o qualsevol altra de les formes establertes en l’article 96 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

Títol 2. Instruccions generals  

Article 10.- Ús obligatori de la xarxa. 

El present article serà d’aplicació únicament a partir del moment que existeixi una xarxa 
general d’aigües residuals degudament recepcionada per part de l’Ajuntament. 



10.1.- Totes les edificacions i establiments comercials o industrials davant la façana dels 
quals hi hagi clavegueram tenen l’obligació de connectar-hi els seus abocaments de 
conformitat amb les disposicions d’aquest Reglament, sens perjudici del que s’estableix 
a les ordenances municipals. 

10.2.- Allà on hi hagi clavegueram separatiu, les edificacions han de comptar amb una 
doble xarxa de desguàs i de baixants, i s’ha d’evitar en tot moment la barreja d’aigües 
residuals i pluvials. En aquests supòsits, és totalment prohibida la connexió de qualsevol 
conducte d’aigües pluvials a la xarxa d’aigües residuals i dels conductes d’aigües 
residuals a xarxes de pluvials. Quant als efluents d’aigües blanques, els serà d’aplicació 
el que s’estableix a l’article 25.1.c d’aquest Reglament. 

10.3.- En qualsevol cas, els sistemes de xarxa unitària, així com els separatius que no 
puguin garantir la separació total de les aigües pluvials, requeriran un sistema de 
sobreeiximent previ a la seva connexió a la xarxa metropolitana de sanejament en alta, 
el qual serà responsabilitat del titular de l’abocament. Aquest sistema s’ha de dissenyar 
perquè el sobreeiximent tingui lloc a partir d’una dilució similar a la del sistema en alta. 

Article 11.- Inexistència de xarxa pública de sanejament. 

El present article serà d’aplicació mentre no existeixi una xarxa pública d’aigües 
residuals que doni cobertura a la totalitat de l’àmbit que estigui degudament 
recepcionada per part de l’Ajuntament. 

11.1.- Excepcionalment, i mentre no hi hagi clavegueram municipal davant la finca, però 
sí a una distància inferior a 100 metres mesurats des de la inserció de la partió del solar 
més proper a la xarxa pública amb la línia de façana i seguint l’alineació dels vials 
afectats pel longitudinal de la connexió, el titular ha de conduir les aigües residuals a la 
xarxa pública, mitjançant la construcció d’un col·lector longitudinal, que pot ser utilitzat 
mancomunadament per tots els titulars de les finques ubicades en el tram esmentat. 

11.2.- Si la distància de la finca a la xarxa pública de sanejament és superior als 100 
metres, no es poden atorgar les corresponents llicències municipals d’obres, d’ús, 
d’ocupació, ni d’activitat, llevat que el titular, prèviament o simultània a la sol·licitud de 
la llicència, presenti el projecte de clavegueram o col·lector, que haurà de ser aprovat 
per l’ajuntament, per l’Ajuntament o per l’ACA segons quin sigui el medi receptor i 
d’acord amb la legislació vigent en cada moment. 

11.3.- Les fosses sèptiques i dispositius similars són solucions tècniques a extingir i 
s’admeten únicament en règim transitori per a situacions preexistents, i seran 
substituïdes en el moment en que existeixi una xarxa pública d’aigües residuals. 

Títol 3. Zona de servitud i afeccions.  

Article 12.- Zones de servitud i de protecció. 

Les distàncies mínimes de qualsevol punt d’abocament dels sistemes de sanejament 
autònom fins als següents punts ha de ser: 

- a arbres: 3 metres 

- a edificis i límits de finca : 5 metres 

- a canonades d’aigua: 30 metres 

- a pous d’abastament d’aigua: 50 metres o en el seu cas segons condicions 

d’autorització de l’Agència Catalana de l’aigua 

 
 
Títol 4. Connexió de les aigües residuals al sistema de sanejament autònom o de 
gestió de les aigües residuals 

Article 13.- Connexió d’edificacions a sistemes de sanejament autònoms 



13.1.- Fora dels existents en el moment d’aprovació del reglament, no s’accepta la 
utilització de sistemes autònoms de sanejament per al tractament de les aigües residuals 
i posterior abocament a la llera. 

13.2.- La totalitat de les aigües residuals generades a l’edifici hauran d’estar 
connectades al sistema de sanejament autònom mitjançant tubs de diàmetre suficient 
que l’estanqueïtat de la connexió.  

Article 14.- Connexió d’edificacions a sistemes de gestió de les aigües residuals 

14.1.- Els sistemes de gestió de les aigües residuals mitjançant emmagatzematge i 
posterior trasllat amb cisterna a depuradora, tant pel que fa als existents com els de 
nova instal·lació seran vàlids segons els requeriments del present reglament i prèvia 
autorització per part de l’Ajuntament. 

14.2.- La totalitat de les aigües residuals generades a l’edifici hauran d’estar 
connectades al sistemes de gestió de les aigües residuals mitjançant tubs de diàmetre 
suficient que l’estanqueïtat de la connexió.   

Article 15.- Permís especial per a nous sistemes d’emmagatzematge d’Aigües residuals 
per a la seva gestió. 

15.1.- És competència de l’ajuntament  de l’Albiol, com a ens gestor, atorgar el permís 
especial per a nous sistemes d’emmagatzematge d’aigües residuals i posterior trasllat 
a depuradora. 

15.2.- La tramitació dels permís especial per aquest tipus de sistema està subjecta al 
pagament de taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats ambientals de 
l’Ajuntament d’acord amb les quotes tributàries vigents. 

Article 16.- Procediment d’atorgament del Permís especial per a nous sistemes 
d’emmagatzematge d’Aigües residuals per a la seva gestió 

El procediment de l’Ajuntament per a l’atorgament del Permís especial per a nous 
sistemes d’emmagatzematge d’Aigües residuals per a la seva gestió, és el següent: 

a) La sol·licitud del permís s’ha de presentar adreçada a l’Ajuntament amb tota 

la documentació tècnica necessària . 

Si la sol·licitud no reuneix els requisits que s’assenyalen anteriorment, es 
requerirà a l’interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o 
acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà 
per desistit en la seva sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució 
consistent en la declaració d’aquesta circumstància, amb indicació dels fets produïts 
i normes aplicables. 

b) L’òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud del 

permís en el termini màxim de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà del 

dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada de 

l’Ajuntament. 

c) En el supòsit d’informe desfavorable a l’atorgament i prèviament a la 

resolució, es procedirà a donar audiència a l’interessat per un termini de 15 

dies per tal que pugui al·legar el que consideri oportú. 

d) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hagi 

dictat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci 

administratiu sense perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de resoldre 

d’acord amb el que es disposa a la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de 

règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 

comú, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 



 
Article 17.- Documentació tècnica a adjuntar amb la sol·licitud de permís especial per a 
la instal·lació d’un nou sistema d’emmagatzematge i posterior gestió de les aigües 
residuals: 

a) Projecte Tècnic del sistema d’emmagatzematge redactat i signat per tècnic 

competent 

b) Certificat tècnic redactat i signat per tècnic competent 

c) Contracte de manteniment amb una empresa especialitzada 

d) Contracte de recollida , transport i gestió de les aigües residuals i el llots amb 

una empresa autoritzada 

 
Article 18.- Sistemes existents d’emmagatzematge i posterior gestió de les aigües 
residuals  

Per tal d’assegurar el compliment dels requeriments establerts a l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals a llera amb num. AA2017000250 concedida per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, caldrà que els titulars de les instal·lacions individuals 
aportin un Certificat signat per tècnic competent ( en cas de no estar visat, caldrà 
adjuntar Declaració Jurada del Tècnic ) conforme el sistema dona compliment als 
condicionants generals i particulars referits en aquest reglament i que són aplicables per 
aquest tipus de sistema. El certificat inclourà les següents dades mínimes: 

1.- Dades del titular de l’abocament individual   
2.- Estimació dels cabals diaris i anuals d’abocament al dipòsit 
3.- Característiques del dipòsit estanc (marca, model, capacitat, registres, 

material constructiu, etc...)  
4.- Empresa de manteniment contractada 
5.- Empresa contractada per al buidatge i posterior gestió de les aigües residuals i 

dels fangs 
6.- Caldrà adjuntar l’autoncontrol amb el registre dels manteniments, buidatge de 

fangs, incidències, analítiques  
Article 19.- Sistemes de sanejament autònom existents 

Per tal d’assegurar el compliment dels requeriments establerts a l’autorització 
d’abocament d’aigües residuals a llera amb num. AA2017000250 concedida per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, caldrà que els titulars dels abocaments individuals aportin 
un Certificat signat per tècnic competent ( en cas de no estar visat, caldrà adjuntar 
Declaració Jurada del Tècnic ) conforme el sistema autònom dona compliment als 
condicionants generals i particulars referits en aquest reglament i que són aplicables per 
aquest tipus de sistema de sanejament. El certificat inclourà les següents dades 
mínimes: 

1.- Dades del titular de l’abocament individual   
2.- Estimació dels cabals diaris i anuals d’abocament  

3.- Característiques de l’equip autònom de sanejament i el seu abocament 
(marca, model, capacitat de depuració, materials constructius, emplaçament 
registres de control, sistema d’infiltració, descripció general dels sistema d’infiltració 
al terreny)  

4.- Resultat de les últimes analítiques realitzades en el punt d’abocament de les 
aigües depurades. 

5.- Empresa de manteniment contractada 
6.- Empresa d’assajos analítics contractada 
7.- Empresa de contractada per al buidatge i posterior gestió dels fangs  

8.- Caldrà adjuntar l’autocontrol amb el registre dels manteniments, buidatge de 
fangs, incidències, analítiques  



Article 20.- Conservació manteniment i control dels equips autònoms de sanejament i 
dels sistemes d’emmagatzematge per posterior gestió de les aigües residuals 

1.- La conservació i el manteniment dels equips  dels titulars dels abocaments associats 
a les connexions individuals, són els responsables del seu correcte estat de 
funcionament. En cas que els treballs de conservació i manteniment. 

2.- En cas d’anomalia, avaria o desperfecte de les instal·lacions indicades a l’apartat 1 
d’aquest article que impedeixi el funcionament correcte de la connexió, es requerirà al 
titular perquè, en el termini que se li indiqui, procedeixi, prèvia autorització, a la seva 
reparació i neteja. Transcorregut el termini assenyalat sense que l’ordre de manament 
s’hagi executat, l’Ajuntament procedirà a l’execució subsidiària a càrrec del titular. 

3.- Les obres de reparació, neteja i manteniment que l’Ajuntament pugui realitzar 
subsidiàriament només comprendran el tram de desguàs ubicat a la via pública, ja que 
els treballs en el tram de l’interior de la finca o establiment han de ser efectuats, en tots 
els casos, pel seu titular. 

4.- El titular de l’abocament individual haurà de disposar  d’un autocontrol amb el registre 
dels manteniments, buidatge de fangs, incidències i analítiques anuals. 

5.- Els autocontrols analítics podran ser substituïts per una comunicació anual sobre les 
condicions de manteniment  i funcionament de les instal·lacions de depuració. 

Títol 5. Abocaments d’aigües residuals 

L’actual autorització d’abocament d’aigües residuals assimilables a domèstiques i que 
disposen d’un sistema individual de depuració contempla les següents finques: 

- C. Dragó, 42B 

- C. Dragó, 39 

- C. Dragó, 78A 

- C. Dragó, 78B 

- C. Dragó, 53 

- C. Dragó, 41 

- C. Dragó, 50 

- C. Dragó, 96 

- C. Dragó, 64A 

- C. Dragó, 32B 

- P. Sant Antoni, 3 

- P. Sant Antoni, 8-9 

- C. Joan Evagenlista , 11-13 

- C. Joan Evagenlista, 10 

- C. Olivera, 9 

- C. Olivera, 46 

- C. Olivera, parc. 32 

- C. Sant Albert, 5 

- C. Ametller, 5 

- C. Sant Lluís, 11B 

- C. Avet, 14 

- Parcel·la 75B 

 
Capítol 1. Condicions generals dels abocaments d’aigües residuals depurades amb 
sistema de sanejament autònom. 

Article 21.- Sotmetiment a autorització prèvia. 



Els nous abocaments d’aigües residuals depurades amb sistema de sanejament 
autònom no estan regulats per aquest Reglament . Els nous abocaments d’aigües 
residuals depurades a llera estan sotmesos a prèvia autorització per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

Article 22.- Condicions generals dels abocaments d’aigües residuals amb sistema de 
sanejament autònom existents aplicables als titulars de les instal·lacions 

1.- El titular de les instal·lacions resta obligat a conservar-les en perfecte estat 
d’utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que 
calgui. A aquest efecte el titular designarà una persona responsable o empresa 
mantenidora a qui subministrarà  les instruccions necessàries per a dur a terme 
aquestes tasques. 

2.- La instal·lació haurà de disposar d’una arqueta de registre de fàcil accés que 
permeti l’aforament i la presa de mostres en tot moment. 

3.- qualsevol modificació que es vulgui introduir al sistema de depuració així com 
la construcció de qualsevol obra no definida concretament i amb detall al certificat 
tècnic descrit a l’art. 20 , requerirà de permís previ a l’Ajuntament , que a la vegada 
tramitarà a l’Agència Catalana de l’Aigua per tal d’obtenir el preceptiu permís. Caldrà 
que la sol·licitud del permís aportada pel titular vagi acompanyada d’un projecte 
tècnic. 

4.- L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament , directament o amb l’auxili 
d’empreses col·laboradores , podrà efectuar, amb independència dels autocontrols 
establerts en les condicions particulars, aquelles anàlisis i inspeccions que estimin 
convenients per comprovar les característiques de l’abocament, verificar l’estat de 
conservació de les obres i instal·lacions i contrastar el resultat dels autocontrols, 
d’acord amb els art. 252 i 253 del Reglament del domini hidràulic. 

En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o 
mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui 
realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en 
el termini que s’estableixi. 

En el cas que sigui necessari, es podrà ordenar com a mesura cautelar la 
suspensió de l’abocament fins que s’hagin adoptat les mesures necessàries per 
adequar-lo a les condicions autoritzades. 

5.-Tan aviat com sigui possible, s’ha de posar en coneixement de l’Agència 
Catalana de l’Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de depuració que 
suposi l’aturada total o parcial de les instal·lacions i si comporta la necessitat 
d’efectuar reparacions, restant en tot cas prohibit efectuar abocament per sobre dels 
límits autoritzats, per la qual cosa l’interessat resta obligat a aturar l’abocament i , si 
és necessari, el procés productiu. Se n’indicaran les causes i mesures adoptades i 
la data prevista per a engegar-la de nou. 

6.- El Titular no podrà destinar les obres executades a usos diferents  dels 
autoritzats. Queda especialment prohibit: a) Abocar aigües residuals de naturalesa 
diferent a la que s’ha tingut en copte a l’hora d’atorgar l’autorització  i b) utilitzar les 
instal·lacions autoritzades per a l’abocament d’aigües residuals procedents 
d’immobles i/o indústries diferents dels que motiven aquesta autorització, i c) no es 
podrà transferir o arrendar els drets que atorga la present autorització sense el 
permís previ i exprés de l’Organisme de conca corresponent. 

7.- L’organisme de conca podrà revisar l’autorització d’abocament en els 
següents casos previstos a l’article 104 del Text Refós de la Llei d’aigües i 261 del 
Reglament del domini públic hidràulic: 

- Quan sobrevinguin circumstàncies que, si haguessin existit anteriorment, 

haurien justificat la seva denegació o l’atorgament en termes diferents. 

- Quan es produeixi una millora en les característiques de l’abocament i 

així ho sol·liciti  l’interessat. 



- Per adequar l’abocament a les normes i objectius de qualitat de les aigües 

que siguin aplicables en cada moment, i en particular, a les que per cada 

riu, tram de riu, aqüífer o massa d’aigua que disposin els plans hidrològics 

de conca. 

En casos excepcionals, per raons de sequera o en situacions hidrològiques 
extremes l’organisme de conca podrà modificar les condicions d’abocament a fi de 
garantir els objectius de qualitat. 

Aquesta revisió i la consegüent modificació del condicionat no donarà lloc a 
indemnització de cap tipus. 

8.- Aquesta autorització podrà ser revocada per incompliment reiterat de les 
condicions que s’hi estableixen, d’acord amb el procediment regulat a l’article 263 i 
següents del Reglament del domini públic hidràulic. La renovació de l’autorització no 
dona lloc a indemnització de cap tipus. 

9.- El titular de l’autorització ha de disposar d’un Pla específic  d’actuacions i 
mesures per casos d’emergència en l’abocament. En el cas que disposi d’un pla 
d’emergència general, haurà d’incorporar-hi les mesures a adoptar pel que fa 
referència a l’abocament d’aigües residuals. 

L’abocament accidental o qualsevol anomalia en les instal·lacions de depuració 
de residuals cal comunicar-se immediatament a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

10.- L’atorgament d’aquesta autorització no deixa exempt al seu titular de 
sol·licitar les llicències, permisos i autoritzacions que legalment corresponguin. 

11.- En cas que l’abocament quedi inclòs en un sistema de sanejament conjunt, 
caldrà que l’interessat ho acrediti, mitjançant la presentació de l’autorització o permís 
de l’Entitat local de l’aigua o Administració gestora del sistema, si escau. 

12.- S’autoritza aquest abocament sense perjudici d’altri i salvaguardant els drets 
dels particulars, amb l’obligació, a càrrec del titular de l’autorització, d’executar les 
obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents. 

13.- Es prohibeix expressament l’abocament de residus, els quals hauran d’ésser 
retirats per un gestor autoritzat, d’acord amb la normativa en vigor que regula 
aquesta activitat. 

De la mateixa manera, els fangs i residus generats en els instal·lacions 
depuradores han d’ésser retirats per gestor autoritzat de residus i dipositats en un 
abocador controlat o destinats a un altre ús compatible amb la seva naturalesa i 
composició, d’acord amb la normativa reguladora dels residus. 

L’emmagatzematge temporal de fangs i residus no ha d’afectar ni suposar riscos 
pel domini públic hidràulic . 

En tot cas es conservarà el justificant de la destinació d’aquests fangs d’acord 
amb la normativa reguladora  dels residus. 

14.- En el cas que l’interessat hagi d’efectuar una captació d’aigua del medi, la 
present autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, 
autorització o conformitat per a l’ús d’aigües publiques, atorgada per l’organisme de 
conca, o s’acrediti el dret d’aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al 
Registre d’Aigües o al catàleg d’aigües privades de la conca. 

15.- El beneficiari queda obligat a complir, tant en la construcció com en 
l’explotació de les obres, les disposicions vigents sobre el medi natural i pesca fluvial, 
per la conservació i protecció de les espècies aqüícoles, essent responsable de tots 
els danys que poguessin ocasionar-se amb aquest abocament en la riquesa 
piscícola, a la resta de fauna o a la flora. 

16.- En el cas de que es produeixi un canvi en la titularitat de les instal·lacions 
causants de l’abocament, el nou titular haurà de sol·licitar davant l’Organisme de 
conca l’oportú canvi de titularitat de l’autorització  aportant documentació acreditativa 
d’aquest canvi. 



17.- L’interessat resta obligat al pagament del cànon de l’aigua en els termes 
establerts al Text refós de legislació en matèria d’aigües a Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. 

18.- L’abocament objecte d’aquesta autorització restarà inscrit al cens 
d’abocaments de la conca en els termes i amb els efectes establerts a l’article 254 
del Reglament del domini públic hidràulic. 

Capítol 2. Condicions particulars dels abocaments d’aigües residuals depurades amb 
sistema de sanejament autònom. 

Article 23.- Límits de l’abocament i freqüència d’anàlisis En quant als límits quantitatius 
i qualitatius: 

- Límits quantitatiu 

Cabal anual: 5.212 m³/any 
Cabal diari: 14,28 m³/any 

- Límits qualitatius: 

Paràmetre               Límits Freqüència 
autocontrol 

Matèries en suspensió 100 mg/l Anual 
DQO no decantada 200 mg/l Anual 

 
Aquesta autorització no empara l’abocament de substàncies atribuïbles a altres de 
l’aigua que els lligats a l’activitat autoritzada, especialment les substàncies definides a 
la normativa vigent com a perilloses, prioritàries o preferents, llevat que estiguin presents 
a l’aigua de manera natural. 

L’agència Catalana de l’Aigua en tot moment pot establir altres límits que consideri 
adients, en funció dels objectius de qualitat que normativament estiguin vigents en la 
zona afectada per l’abocament. 

El titular haurà de disposar d’un sistema de registre i control que permeti la inspecció i 
la presa de mostres de l’aigua tot just abans del seu abocament. Haurà d’estar situada 
entre la sortida de la depuradora i l’entrada dels sistema d’infiltració. 

Anualment, l’interessat haurà de realitzar una analítica de l’aigua recollida abans de la 
seva infiltració i ha de comprendre els paràmetres especificats anteriorment. 

Els autocontrols analítics es podran substituir per una comunicació ANUAL sobre les 
condicions de manteniment i funcionament de les instal·lacions de depuració. 

Article 24.- Instal·lacions de depuració. 

El sistema de depuració està format per una fossa sèptica filtrant per a cada finca. El 
drenatge s‘haurà d’efectuar de manera que no es produeixin acumulacions d’aigua al 
terreny i s’afavoreixi la seva infiltració. 

En cas que s’observessin disfuncions en els sistemes de depuració, amb el consegüent 
abocament en condicions inadequades, caldrà implementar, de manera immediata un 
sistema de recollida i emmagatzematge de les aigües residuals per tal de gestionar-les 
externament. 

Article 25.- Llibre de registre 

Es portarà un llibre de registre per al control del funcionament de les instal·lacions, on 
s’hi anotaran els resultats analítics de control de l’abocament. Aquest llibre de seguiment 
restarà en tot moment a disposició de l’Administració competent. Els resultats obtinguts 
de l’autocontrol es trametran anualment a l’agencia Catalana de l’Aigual. 



Si amb les anàlisis obtingudes durant el control es comprovés que l’abocament no 
compleix els límits fixats, s’ordenarà que s’adoptin les mesures complementàries o 
modificacions i millores que es considerin necessàries. 

El sistema de depuració ha de disposar d’un programa de manteniment i de neteja 
periòdic que permeti el funcionament òptim del sistema. Així mateix, cal realitzar 
buidatges periòdics del fangs acumulats a l’equip per a tenir un rendiment òptim de 
depuració del sistema. 

Article 26.- Gestió dels fangs 

El titular haurà de gestionar els fangs i residus sòlids derivats del procés de depuració 
de forma controlada i gestionar-los a través d’una empresa autoritzada per l’Agencia de 
Residus de Catalunya. 

Article 27.- Buidatges i neteges  

Els buidatges i neteges de la fossa sèptica o del sistema de sanejament autònom que 
es puguin realitzar mitjançant camió cisterna a EDARs gestionades per l’ACA, com a 
resultat de les tasques periòdiques de manteniment del sistema, s’entenen autoritzats 
per aquesta resolució d’autorització d’abocament a llera, amb el benentès que les aigües 
residuals tenen un origen estrictament sanitari i domèstic. Els buidatges s’hauran 
d’efectuar en les depuradores de l’ACA del llistat que s’adjunta i preferentment, en 
aquelles preparades per rebre cisternes. 

 
a. Abrera 
b. Alfarràs-Almenar 
c. Balaguer 
d. Bellpuig 
e. Esterri d’Àneu 
f. Riera de Bisbal 
g. Rubí 
h. Torredembarra 
i. Vilamalla 
j. Vila-seca/Salou 

 
 
En cas que es vulgui efectuar el buidatge en qualsevol altra depuradora de l’ACA que 
no surti al llistat precedent o en alguna altra administració actuant, caldrà demanar la 
preceptiva autorització de buidatge amb camió cisterna a aquella administració 
corresponent. 

En funció de la mida de l’EDAR de destinació i en el supòsit d’un elevat nombre de 
buidatges a efectuar, es podrà estudiar la viabilitat cas per cas. 

L’abocament mitjançant camions cisterna queda subjecta al complement de les 
condicions següents: 

a) L’abocament té un caràcter puntual. 

b) Per admetre l’abocament, s’haurà de presentar prèviament, a la direcció 

de les instal·lacions de l’estació depuradora l’imprès vigent de fulls de 

seguiment per al transport i acceptació d’aigües residuals per via de camió 

cisterna. 

c) En congruència amb el que disposa l’article 16 del Reglament de Serveis 

Públics regulador d’abocaments d’aigües residuals, l’abocament de la 

càrrega del camió cisterna en l’estació depuradora d’aigües residuals, 

l’abocament de la càrrega del camió cisterna en l’estació depuradora 



d’aigües residuals únicament s’admetrà en el cas que no comporti una 

variació aplicable en el rendiment d’aquesta i respectant en qualsevol cas, 

els límits d’abocament al medi natural receptor. 

d) L’abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als 

annexos I i II del Reglament dels serveis públics de sanejament aprovat per 

Decret 130/2003 de maig, sense perjudici del que disposa l’article 16 

d’aquesta norma respecte del buidat de fosses sèptiques. 

e) Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l’EDAR abans d’efectuar 

cap transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a 

l’EDAR. 

f) El buidat s’haurà d’efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot 

moment se seguiran les seves instruccions 

g) Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que 

puguin afectar negativament a l’EDAR: sorres, excessives, pedres, objectes 

gruixuts o abocaments no estrictament domèstics. 

h) Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l’EDAR prevista es 

podrien redirigir a l’EDAR més convenient. 

i) No s’acceptaran residus de separadors de greixos. 

 
El transportista està obligat a acceptar les normes següents: 

a) Queda prohibit iniciar l’abocament sense la presència i l’autorització del personal 

de la planta depuradora designada. 

b) Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de 

la instal·lació de recepció. 

c) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat; queda prohibida la utilització 

d’elements mecànics per accelerar la descàrrega. 

d) Mentre duri la descàrrega, el transportista haurà de ser-hi present i seguirà en 

tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge, 

com per a la presa de mostres. 

e) És obligació del transportista mantenir els accessos  i la zona de descàrrega en 

perfectes condicions de neteja. 

f) Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que pugui 

ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà 

limitada a 20 km/hora. 

L’Interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l’EDAR a on vulgui 
transportar les aigües  aquesta autorització, perquè en prengui coneixement i per als 
efectes escaients. 

Article 28.- Termini de vigència  

El termini de vigència de la present autorització es de 5 ANYS comptats a partir de la 
data de resolució, entenent-se renovada per terminis successius d’igual durada sempre 
que l’abocament no sigui causa d’incompliments de les normes de qualitat ambiental 
exigibles en cada moment, d’acord amb el que disposa l’article 249.4 del Reglament del 
domini públic hidràulic.  

La renovació no impedirà que l’organisme de conca procedeixi a la previsió de 
l’autorització quan es donin altres circumstàncies, d’acord amb la normativa de general 
aplicació i les condicions generals d’aquesta autorització. 



L’interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l’EDAR a on vulgui 
transportar les aigües aquesta autorització, perquè ne prengui coneixement i per als 
efectes escaients. 

Capítol 3.  Condicions generals dels sistemes d’emmagatzematge i posterior gestió de 
les aigües residuals 

Article 29.- Permís especial previ per part de l’Ajuntament de l’Albiol. 

Els sistemes d’emmagatzematge i posterior gestió de les aigües residuals estan 
sotmesos a permís especial previ per part de l’Ajuntament de l’Albiol. 

Article 30.- Condicions generals per als sistemes d’emmagatzematge i posterior gestió 

Sense perjudici d’altres normes i condicions que estableixi l’Ajuntament, així com del 
que s’estableix als articles precedents d’aquest Reglament, El sistema 
d’emmagatzematge i posterior gestió ha de respectar les condicions generals següents: 

1.- Els dipòsits d’emmagatzematge seran de materials perdurables que 
assegurin la seva estanqueïtat i disposaran de registres de control i per als seu 
manteniment i buidatge. S’instal·laran segons prescripcions del fabricant. 

2.- El beneficiari resta obligat a conservar les instal·lacions en perfecte estat 
d’utilització, realitzant les actuacions de manteniment preventiu i correctiu que siguin 
necessàries. 

3.- Els abocaments procedents dels dipòsits estancs, realitzats mitjançant 
camions cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l’annex II del 
Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de sanejament, pel que fa a la 
DQO, la DBO, les partícules en suspensió i els sulfurs. 

4.-  Quan la capacitat de les instal·lacions de sanejament es trobi per sota del 
vint-i-cinc per cent del seu límit de saturació, podrà aplicar-se allò previst en el punt 
5 de l’article 13 del Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de sanejament. 

5.-  Les estacions depuradores d’aigües residuals hauran de disposar de les 
instal·lacions adients per rebre els abocaments realitzats mitjançant camions 
cisterna. 

6.-  L’ens gestor (Ajuntament de L’Albiol) durà un cens on inscriurà tots els 
permisos especials per a l’abocament mitjançant camions cisterna que hagi atorgat, 
la situació administrativa dels vehicles, així com la procedència i naturalesa dels 
abocaments que, mitjançant aquest sistema, s’efectuïn. 

Capítol 4.  Condicions particulars dels sistemes d’emmagatzematge i posterior gestió de 
les aigües residuals 

Article 31.- Condicions particulars per als sistemes d’emmagatzematge i posterior gestió 
de les aigües residuals 

1.- El titular de les instal·lacions haurà de gestionar els fangs i residus sòlids 
emmagatzemats als dipòsits estancs de forma controlada i gestionar-los a través 
d’una empresa autoritzada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

2.- Les aigües residuals seran estrictament d’origen sanitari i domèstic 
3.- Els buidatges s’hauran d’efectuar en les depuradores de l’ACA del llistat 

adjunt (depuradores aptes per rebre cisternes 
 

a. Abrera 
b. Alfarràs-Almenar 
c. Balaguer 
d. Bellpuig 
e. Esterri d’Àneu 
f. Riera de Bisbal 
g. Rubí 
h. Torredembarra 



i. Vilamalla 
j. Vila-seca/Salou 

 
En cas que es vulgui efectuar el buidatge en qualsevol altra depuradora que no surti al 
llistat, caldrà demanar la preceptiva autorització de buidatge amb camió cisterna a 
aquella administració corresponent. 

En funció de la mida de l’EDAR de destinació i en el supòsit d’un elevat nombre  de 
buidatges a efectuar, es podrà estudiar la viabilitat cas per cas. 

a) L’abocament té un caràcter particular. 

b) Per admetre l’abocament, s’haurà  de presentar, prèviament, a la direcció de les 

instal·lacions de l’estació depuradora l’imprès vigent de fulls de seguiment per al 

transport i acceptació d’aigües residuals per via de camió cisterna. 

c) En congruència amb el que disposa l’article 16 del Reglament de Serveis públics 

regulador d’abocaments d’aigües residuals, l’abocament de la càrrega del camió 

cisterna en l’estació depuradora d’aigües residuals únicament s’admetrà en el 

cas que no comporti una variació aplicable en el rendiment d’aquesta i respectant 

en qualsevol cas, els límits d’abocament al medi natural receptor. 

d) L’abocament ha de respectar les prohibicions i limitacions establertes als 

annexos I i II del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per 

Decret 130/2003 de 13 de maig, sense perjudici del que disposa l’article 16 

d’aquesta norma respecte del buidat de fosses sèptiques.  

e) Caldrà avisar prèviament al cap de la planta de l’EDAR abans d’efectuar cap 

transport per triar el moment més adient que no afecti negativament a l’EDAR. 

f) El buidat s’haurà d’efectuar en el punt que indiqui el cap de planta i en tot moment 

se seguiran les seves instruccions. 

g) Aquesta autorització es pot revocar en cas de detectar-se elements que puguin 

afectar negativament a l’EDAR. Sorres, excessives, pedres, objectes gruixuts o 

abocaments no estrictament domèstics. 

h) Si per motius de saturació no es poguessin abocar a l’EDAR  prevista es podrien 

redirigir a l’EDAR més convenient. 

i) No s’acceptaran residus de separadors greixos. 

 
El transportista està obligat a acceptar les normes següents. 

a) Queda prohibit iniciar l’abocament sense la presència i autorització del personal 

de la planta depuradora designada. 

b) Correspon al personal de la planta depuradora la manipulació dels elements de 

la instal·lació de recepció. 

c) La descàrrega de la cisterna es farà per gravetat: queda prohibida la utilització 

d’elements mecànics per accelerar la descàrrega. 

d) Mentre duri la descàrrega, els transportista haurà de ser-hi present i seguirà en 

tot moment les instruccions del personal, tant pel que fa al ritme de buidatge, 

com per a la presa de mostres. 

e) És obligació del transportista mantenir els accessos i la zona de descàrrega en 

perfectes condicions de neteja. 

f) Són responsabilitat del transportista els desperfectes o danys que puguin 

ocasionar dins el recinte de la planta. La velocitat màxima de circulació estarà 

limitada a 20 km/h. 

 



L’interessat haurà de comunicar al responsable de la planta de l’EDAR a on vulgui 
transportar les aigües aquesta autorització, perquè en prengui coneixement i per als 
efectes escaients. 

Article  32.- Previsions reserves 

32.1.- L’Ajuntament establirà la reserva suficient de la capacitat del sistema que 
garanteixi el tractament de les aigües residuals dels creixements urbans futurs. 

32.2.- Quan no es pugui garantir la reserva indicada en l’apartat anterior o s’arribi a un 
nivell proper al de saturació del sistema, l’Ajuntament ho posarà en coneixement de 
l’ACA per tal que aquesta incorpori l’actuació en el corresponent instrument de 
planificació. 

Aquestes previsions permetran que els corresponents instruments de planificació de 
l’ACA incorporin les actuacions necessàries per garantir el tractament de les aigües 
residuals en atenció a les previsions del creixement urbà contemplades en el 
planejament urbanístic o per superar la situació de risc de saturació del sistema. 

Capítol 5. Aigües provinents de piscines 

Article 33.- Aigües provinents de piscines i de la neteja dels filtres. 

Les aigües provinents del buidatge de piscines o de la neteja dels filtres a contracorrent  
no es poden considerar com a aigües blanques, per tant, cal considerar-les a banda. 

Article 34.- Aigües provinents del buidatge de les piscines 

34.1.- Quan sigui possible, l’aigua sobrant de piscines, prèviament filtrada i declorada, 
pot emprar-se per al rec de parcs i jardins, neteja d’interiors i exteriors, i qualsevol altre 
ús exceptuant el consum humà. 

34.2.- Quan no sigui possible l’aprofitament de les aigües segons l’article 54.1, o es 
puguin provocar escorrenties o inundacions que afectin a finques veïnes o a la via 
pública, caldrà gestionar les aigües mitjançant el seu buidatge i transport de vehicles 
cisterna aptes per aquest us. 

Article 35.- Aigües provinents del rentat dels filtres 

Les aigües provinents  de la neteja dels filtres no es poden assimilara aigües residuals 
domèstiques, per tant caldrà gestionar-les com a tal. 

Títol 6. Inspecció i control. 

Article 36.- Realització de les inspeccions. 

1.- La funció inspectora que correspon a l’Ajuntament, l’exerceix a través del seu 
personal degudament autoritzat o entitats col·laboradores acreditades, que 
realitzaran les inspeccions i altres actes de control i vigilància necessaris per vetllar 
pel compliment d’aquest Reglament. 

2.- L’actuació inspectora s’inicia d’ofici, per una denúncia o a demanda d’una 
altra administració.  

Article 37.- Obligacions del titular de les instal·lacions. 

El titular de les instal·lacions inspeccionades està obligat a col·laborar amb el personal 
inspector o col·laborador en el desenvolupament de les seves tasques. 

Títol 7. Infraccions i sancions. 

Article 38.- Infraccions lleus. 

Són infraccions lleus: 



a) L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització d’abocament, 
sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan 
aquests danys no superin els 3.005,06 EUR. 

b) La desobediència dels requeriments de l’administració amb relació a l’adequació 
d’abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la 
remissió de dades i informacions sobre les característiques de l’efluent o les 
instal·lacions de tractament. 

c) La manca de comunicació dels canvis de titularitat de les instal·lacions. 
d) L’ocultació o el falsejament en les dades, manifestacions o documents que 

s’incorporin a la declaració responsable o l’acompanyin. 
e) L’incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present 

Reglament o altra legislació aplicable o l’omissió dels actes a què obliguen, 
sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o molt greu. 

 
Article 39.- Infraccions greus. 

Són infraccions greus: 

a) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de sanejament. 
b) L’abocament al sistema d’emmagatzematge efectuat sense comptar amb el 

corresponent permís municipal 
c) L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització, sempre que causi 

danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de 
sanejament superiors a 3.005,06 EUR i fins a 15.025,30 EUR. 

d) L’obstaculització de la funció inspectora de l’administració determinant per a 
l’atorgament del permis municipal. 

e) L’ocultació o el falsejament en les dades, les manifestacions o els documents 
determinants per a l’atorgament del permís municipal. 

f) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l’incompliment 
de les prescripcions o les ordres de l’administració derivades de situacions 
d’emergència. 

g) La comissió de dues infraccions lleus en el termini de dos anys, sempre que s’hagi 
declarat així per resolució ferma. 

 
Article 40.- Infraccions molt greus.  

Són infraccions molt greus: 

a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l’article anterior si causa danys o 
perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament 
superiors a 15.025,30 EUR. 

b) L’incompliment de les ordres de suspensió d’abocaments que no disposin del 
corresponent permís municipal. 

c) La comissió de dues infraccions greus en el termini de dos anys, sempre que 
s’hagi declarat així per resolució ferma. 

 
Article 41.- Sancions. 

1.- Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les 
multes següents: 

• Infraccions lleus: multa de fins a 6.010,12 EUR. 

• Infraccions greus: multa d’entre 6.010,13 EUR i 30.050,61 EUR. 

• Infraccions molt greus: multa d’entre 30.050,62 EUR i 150.253,03 EUR. 
L’escala establerta en el paràgraf anterior s’entendrà automàticament substituïda per la 
modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent. 

Article 42.- 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 o 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. 

2.- En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable 
que el compliment de les normes infringides d’acord amb el que s’estableix a l’article 
131.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

3.- 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 43.- Mesures cautelars en cas d’infracció. 

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 següents: 

a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució d’obres o instal·lacions 
que contradiguin les disposicions d’aquest Reglament o siguin indegudament 
realitzats. 

b) Requerir a l’usuari perquè, dins el termini que se li assenyali, introdueixi les 
mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les prescripcions 
d’aquest Reglament i, si escau, prèvia redacció del projecte corresponent, presenti 
la sol·licitud d’autorització ajustada als termes d’aquest Reglament. 

c) Ordenar a l’usuari que en el termini que se li fixi introdueixi en les obres o 
instal·lacions realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions 
de l’autorització o a les disposicions d’aquest Reglament. 

d) Ordenar a l’usuari que, en el termini que s’indiqui, procedeixi a la reparació i 
reposició de les obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d’allò 
que fos indegudament construït o instal·lat. 

e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha obtingut 
autorització o que no s’ajusten a les condicions d’aquesta o a les disposicions del 
present Reglament. 

f) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d’abocament en el cas 
que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les 
mesures correctores oportunes. 

g) Suspendre el permís municipal 
Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors 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. 

Article 44.- 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’ajuntament i a l’administració ambiental, 
si escau, per tal que adoptin al seu torn les mesures adients. 

Article 45.- Multes coercitives. 

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 prevista en 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. 

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. 

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 46.- Responsables. 

Són responsables de les infraccions tipificades en aquest Reglament tots aquells que 
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant si es tracta de 
persones físiques com de persones jurídiques. 

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, de conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 130.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

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 47.- 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’Ajuntament passarà 
el tant de culpa al Ministeri Fiscal. 

Article 48.- Prescripcions. 

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. 

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. 

Article 49.- Procediment sancionador. 

El procediment administratiu sancionador s’ha de tramitar d’acord amb el que estableix 
la legislació sectorial aplicable i, en defecte d’aquesta, seguint les normes contingudes 
al títol VIII de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, al Decret 278/1993, de 9 de novembre, i 
supletòriament al Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost. 

 


