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REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I GESTIÓ DE LA XARXA DE  
CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE MANRESA 

Aprovació definitiva: Bop 91, de 16/4/2002  

Capítol I -Disposicions generals 

Article 1 -Objecte del reglament  

Aquest Reglament té per objecte regular l’ús de la xarxa de clavegueram 
situada en el municipi de Manresa i les relacions existents entre l’entitat que 
gestiona la xarxa i els seus usuaris, amb indicació dels drets i obligacions que 
corresponen a cadascun d’ells i el règim sancionador que resulta aplicable.  

Article 2 -Definicions bàsiques  

Als efectes previstos en el present Reglament, s’estableixen les definicions 
següents:  

* Xarxa pública de clavegueram. És el conjunt de conductes i instal·lacions de 
titularitat municipal que permeten l’evacuació de les aigües residuals i pluvials 
fins als corresponents punts d’abocament o tractament.  

Aquesta xarxa discorre majoritàriament per via pública sense perjudici 
d’ocupacions permanents o temporals d’immobles particulars.  

* Xarxa de clavegueram unitària. És aquella xarxa que es caracteritza per 
conduir conjuntament les aigües pluvials i residuals. En períodes de pluja una 
part del cabal d’aigües residuals és, correctament diluït amb les aigües pluvials, 
abocat a lleres públiques i la resta del temps és conduït fins a una estació 
depuradora d’aigües residuals.  

* Xarxa de clavegueram separativa. És aquella xarxa que es caracteritza per 
conduir separadament les aigües pluvials i residuals, mitjançant sistemes 
totalment independents, fins als punts d’abocament a llera pública (pluvials) i de 
tractament (residuals).  

En aquest cas les escomeses són dobles.  

* Clavegueró. Aquell conducte de la xarxa de clavegueram que connecta les 
aigües provinents d’un immoble a la resta de la xarxa pública on circulen 
conjuntament amb altres abocaments.  
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* Embornal. Les instal·lacions compostes de boca, reixa, pou de caiguda i 
conducció fins a la xarxa de clavegueres destinades a recollir i transportar a la 
claveguera pública les aigües superficials d’escorrentia de la via pública.  

* Aigües residuals. Són les aigües, de qualsevol origen, utilitzades per 
habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o 
públiques. Aquestes aigües seran objecte de tractament i/o abocament a la 
xarxa pública de clavegueram.  

* Aigües residuals domèstiques. Són les originades en la preparació, cocció i 
manipulació no comercial d’aliments, operacions de neteja i sanitaris dels 
habitatges.  

* Usuaris domèstics. Són els que aboquen aigües residuals domèstiques 
segons la definició de l’apartat anterior.  

* Aigües residuals industrials assimilables a domèstiques. Aigües residuals 
domèstiques procedents d’una activitat manufacturera, industrial o comercial.  

* Usuaris d’aigües industrials assimilables a domèstiques. Són els que aboquen 
aigües residuals industrials assimilables a domèstiques segons la definició de 
l’apartat anterior.  

* Aigües residuals industrials. Són les originades en qualsevol activitat i que 
són degudes als processos propis de l’activitat, incloent-hi fins i tot les aigües 
de refrigeració.  

* Usuaris industrials. Són els que aboquen aigües residuals industrials segons 
la definició de l’apartat anterior.  

* Abonat del servei. El titular de la pòlissa del servei de clavegueram.  

* Gestor. Entitat que té atribuïda per part de l’Ajuntament de Manresa la gestió 
de la xarxa de clavegueram.  

Article 3 -Titularitat de la xarxa  

La xarxa de clavegueram és de titularitat municipal i és gestionada de forma 
directa, a través d’una societat mercantil de capital íntegrament públic, de 
conformitat amb el que disposa la normativa de règim local.  

Article 4 -Normativa reguladora  

Sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions 
públiques, l’Ajuntament de Manresa podrà aprovar totes les ordenances i 
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disposicions que siguin necessàries per a l’ús i gestió de la xarxa de 
clavegueram, que siguin complementàries d’aquest Reglament.  

En qualsevol cas, l’aplicació d’aquest reglament es produirà sens perjudici de 
les obligacions que en matèria d’obres d’urbanització (i en particular de 
construcció de la xarxa de sanejament i connexions a la mateixa) es derivin 
dels instruments de gestió urbanística.  

Article 5 -Àmbit de la gestió de la xarxa  

Facultats reservades a l’Ajuntament. La gestió de la xarxa de clavegueram 
consisteix en:  

* Neteja de la xarxa  

* Manteniment preventiu i correctiu de la xarxa.  

* Execució de les noves escomeses.  

* Sol·licitud de llicències.  

* Gestió patrimonial.  

* Realització, manteniment i execució del “Pla Director del Clavegueram de 
Manresa”.  

* Inspecció de l’ús de la xarxa.  

* Relació amb el ciutadà.  

* Gestió del cobrament de la tarifa del clavegueram.  

* Gestió del cobrament de la quota de connexió a la xarxa de clavegueram.  

El gestor de la xarxa, representarà, en els casos que sigui procedent, 
l’Ajuntament davant els organismes de l’administració pública en totes les 
activitats relacionades amb el clavegueram. Així mateix, executarà els acords 
municipals que s’adoptin.  

Tanmateix, queden reservades a l’Ajuntament les facultats següents:  

* Informar la xarxa de clavegueram dels projectes d’urbanització o d’obres 
associats a nous desenvolupaments urbanístics executats per agents privats.  
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* Projectar la xarxa de clavegueram dels projectes d’urbanització o d’obres 
associats a nous desenvolupaments urbanístics executats directament per 
l’Ajuntament de Manresa.  

* Supervisar les obres de clavegueram incloses en els projectes d’urbanització 
o d’obres associats a nous desenvolupaments urbanístics executats per agents 
privats.  

* Dirigir de les obres de clavegueram incloses en els projectes d’urbanització o 
d’obres associats a nous desenvolupaments urbanístics executats directament 
per l’Ajuntament de Manresa.  

* Projectar i dirigir les obres de reposició o ampliació de capacitat de la xarxa 
que formin part de projectes més amplis d’obra ordinària de millora de la 
urbanització.  

* Formalitzar la recepció de les obres de clavegueram esmentades en els punts 
anteriors.  

* Fixar l’abast i condicions tècniques de l’afectació i reposició de la superfície 
dels vials, en les obres de manteniment correctiu, preventiu i de millores.  

* Determinar les característiques (dimensions, materials, característiques 
resistents, colors, elements de fixació, etc.) de la totalitat dels elements de la 
xarxa que siguin accessibles des de la via pública, en particular: embornals, 
reixes, tapes de registre, etc.  

* Resoldre les llicències corresponents. Inspeccionar i exercir la facultat 
sancionadora relacionada a les llicències atorgades.  

* Exercir la potestat sancionadora de les irregularitats detectades en l’ús de la 
xarxa del clavegueram.  

Article 6 -Relació entre el gestor de la xarxa i el s abonats  

En les relacions entre el gestor de la xarxa i l’abonat s’haurà d’acreditar la 
titularitat de la pòlissa. No s’atendrà cap reclamació sobre els serveis que no 
sigui formulada per l’abonat o la persona que el representi legalment.  

Les qüestions jurídiques i els motius de litigi que es produeixin entre l’abonat i 
el gestor a conseqüència de la utilització de la xarxa s’entendran desestimades 
si el gestor no emet la resposta corresponent dins d’un termini de quinze dies.  

Amb independència del que s’estableix en el paràgraf anterior, correspon als 
tribunals de justícia de la jurisdicció ordinària intervenir en totes les qüestions 
de litigi que es plantegin entre l’abonat i el gestor a conseqüència de les 
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relacions contractuals derivades del servei que es regula en aquest Reglament, 
les quals queden sotmeses a la jurisdicció dels jutjats i als tribunals de Manresa 
amb exclusió de qualsevol altre fur.  

Article 7 -Relació entre el gestor de la xarxa i pe rsones afectades pel seu 
funcionament  

El gestor de la xarxa haurà d’informar la totalitat de queixes, reclamacions, 
suggeriments que li siguin formulades pels ciutadans afectats pel funcionament 
de l’esmentada xarxa. En especial, informarà tècnicament i jurídicament els 
expedients de responsabilitat patrimonial que es presentin davant l’Ajuntament 
de Manresa relacionats amb el funcionament de la xarxa de clavegueram, 
assumint l’eventual cost de la indemnització en cas que es desprengui 
responsabilitat administrativa.  

Article 8 -Obligacions de l’abonat  

L’abonat té l’obligació de:  

* Respectar les instal·lacions adscrites al gestor quedant prohibida, per tant, la 
manipulació o l’alteració de qualsevol element de la xarxa d’abocament 
d’aigües residuals.  

* Mantenir les seves instal·lacions de manera que no obstrueixin les xarxes de 
clavegueram i, per tant, permetre la inspecció i revisió de les instal·lacions 
interiors o l’evacuació per tal de comprovar que l’ús sigui l’adequat. El gestor no 
serà responsable de les deficiències en els serveis que siguin imputables al 
condicionament o dimensionat de les instal·lacions de l’abonat.  

* Comunicar al gestor l’existència d’obstruccions a la xarxa de sanejament que 
produeixin desbordaments, males olors o qualsevol tipus de molèsties als 
ciutadans. Igualment, està obligat a notificar al gestor les manipulacions en les 
xarxes que puguin ser causa greu de contaminacions o de risc d’accidents a 
altres persones o béns.  

* Satisfer els càrrecs que se li formulin d’acord amb les tarifes i els preus que 
tingui aprovats el gestor en cada moment.  

* Respectar les limitacions i prioritats que el gestor estableixi en l’ús de la xarxa 
de clavegueram.  
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Capítol II -Condicions del servei 

Article 9 -Consideracions generals  

Les aigües residuals hauran de ser abocades a la xarxa de clavegueram, 
d’acord a les determinacions d’aquest reglament o a llera pública, d’acord amb 
les condicions fixades per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

En el cas de que la xarxa de clavegueram en el punt de connexió sigui 
separativa serà obligatori l’abocament separat de les aigües i en el cas que la 
xarxa no sigui separativa, però es puguin abocar les aigües no residuals a llera 
pública, s’optarà per aquest sistema.  

Article 10 -Connexió a la xarxa de clavegueram  

La connexió del servei s’efectuarà a petició de la persona interessada que 
formularà la corresponent sol·licitud al gestor del servei. Les despeses 
ocasionades per la connexió aniran a càrrec del sol·licitant mitjançant el 
pagament de la corresponent quota de connexió a la xarxa de clavegueram.  

Les peticions de connexions de servei a les xarxes i abocaments d’aigües 
residuals es faran en cada finca que legalment o físicament constitueixi una 
unitat independent d’edificació amb accés directe a la via pública.  

Queda, per tant, prohibida la utilització d’un abocador d’una altra finca o 
propietat diferent d’aquella per a la qual es va concedir, encara que pertanyi al 
mateix propietari. Aquesta prohibició no queda afectada per la realització 
d’agrupacions, segregacions, divisions i resta d’alteracions físiques de la finca. 
Per a aquest efecte es necessita l’autorització corresponent.  

A la sol·licitud de connexió s’inclourà, necessàriament, l’emplaçament, les 
dades tècniques de la instal·lació interior (plànol de la xarxa de desguàs interior 
de l’edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, detallant 
expressament els sifons generals i la ventilació aèria, i descripció de les 
disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, amb 
especificacions del material, diàmetre i pendent longitudinal), el justificant de la 
propietat de la finca, i en el seu cas, la còpia de la llicència d’obres.  

Quan la xarxa de clavegueram a la que s’hagi de connectar l’immoble sigui 
separativa, caldrà sol·licitar les dues escomeses i tenir adaptada la xarxa de 
desguàs interior.  

 

 



Reglament regulador de l’ús i gestió de la xarxa de clavegueram del municipi de Manresa 

 

  7 

Article 11 -Abocaments  

Serà d’aplicació l’Ordenança d’Abocaments d’Aigües Residuals aprovada per la 
Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament en relació a les 
matèries següents:  

* Permís d’abocament.  

* Limitacions als abocaments.  

* Mesurament i determinació dels abocaments.  

Article 12 -Condicions de la instal·lació interior de l’immoble  

Les instal·lacions interiors de desguàs d’un edifici, situades a cota inferior a la 
rasant de la vorera, seran completament estanques a la pressió mínima d’1 
kg/cm2.  

No podrà haver-hi obertures a les canonades situades a menys de 0,5 m sobre 
el nivell de la vorera.  

Serà obligatori la instal·lació d’un sifó general en cada edifici per tal d’evitar el 
pas de gasos i múrids.  

Entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici, es disposarà 
obligatòriament d’una canonada de ventilació, sense sifó ni cap tancament, a la 
qual podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure 
ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per 
sifons o reixes antimúrids.  

En cap cas podrà exigir-se al gestor cap responsabilitat pel fet que mitjançant el 
clavegueró de desguàs puguin introduir-se aigües procedents de la claveguera 
pública en una finca particular.  

L’abonat haurà de preveure els mecanismes corresponents i les obres 
necessàries per impedir el retrocés de les aigües.  

En el cas que la cota d’un abocament no permeti el vessament directe a un 
col·lector, el sol·licitant instal·larà al seu càrrec un grup d’elevació d’aigües 
residuals dintre de la seva propietat.  

En el cas d’activitats subjectes al permís d’abocament són també vigents totes 
les determinacions recollides a l’Ordenança d’Abocaments d’Aigües Residuals 
de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament.  
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Article 13 Condicions per connectar a la xarxa de c lavegueram  

Per obtenir la connexió a la xarxa de clavegueram, cal:  

* Presentar la documentació relacionada a l’article 10.  

* Disposar, si s’escau, del permís d’abocament d’acord amb allò establert en 
l’Ordenança d’Abocaments d’Aigües Residuals de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament.  

* Que la cota d’abocament de l’immoble per al qual se sol·licita la connexió a la 
xarxa d’evacuació sigui superior a la de la conducció de la xarxa on ha de 
connectar-se i permeti el correcte desguàs per gravetat.  

* Que la distància màxima entre la xarxa de clavegueram i la finca sigui inferior 
a 100m. En cas contrari el propietari haurà de recollir i depurar les seves aigües 
pluvials i residuals amb els seus propis mitjans, construint les instal·lacions que 
calgui per aquesta finalitat.  

* Que l’afluent compleixi les limitacions establertes.  

Article 14 -Denegació de les sol·licituds  

El gestor de la xarxa no autoritzarà connexions a la xarxa de clavegueram en 
aquells casos que no compleixin les condicions establertes en l’article anterior, i 
això amb independència de les autoritzacions o llicències que puguin tenir.  

També denegarà la sol·licitud quan alguna part de les instal·lacions hagi de 
discórrer per propietat de tercers, sense que s’hagi acreditat la cessió del dret 
de pas.  

Article 15 -Ampliació de la xarxa  

Quan la distància entre la xarxa de clavegueram existent i la finca que sol·licita 
la connexió fos superior a 100 m però existís en el Pla Director de Clavegueram 
de Manresa una previsió d’ampliació de la xarxa que reduís la distancia entre la 
finca i la futura xarxa a menys de 100m, el sol·licitant podrà sol·licitar l’ampliació 
de la xarxa a càrrec seu.  

El gestor de la xarxa projectarà aquesta ampliació i un cop acceptat el 
pressupost pel sol·licitant, el gestor procedirà a executar les obres 
corresponents.  

Les prolongacions de la xarxa s’hauran de realitzar amb caràcter general per 
terrenys de domini públic.  
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Capítol III -Pòlissa de servei 

Article 16 -Pòlissa de servei  

La contractació dels serveis de clavegueram es formalitzarà amb la pòlissa de 
servei, subscrita pel gestor i el sol·licitant.  

La pòlissa de servei de clavegueram es vincula a la de subministrament d’aigua 
potable quan la totalitat o part de l’aigua consumida procedeix de la xarxa de 
subministrament.  

La relació entre el gestor i l’abonat serà regulada per la pòlissa de servei i per 
aquest reglament.  

La pòlissa de servei es concedeix en general amb caràcter definitiu i subjecta a 
les condicions que estableix aquest Reglament i la mateixa pòlissa.  

Capítol IV -Facturació 

Article 17 -Tarifa de clavegueram  

El gestor facturarà a cada abonat l’ús de la xarxa de clavegueram, per períodes 
delimitats entre dues dates, essent la liquidació conjunta amb la de 
l’abastament d’aigua potable. Les tarifes a aplicar, proporcionals al consum 
d’aigua, s’estructuraran a través de blocs d’igual manera que la facturació 
d’aigua potable.  

Restaran exempts d’aquesta tarifa:  

* Els immobles que no disposin del servei de clavegueram.  

* Els consums fets pels serveis públics d’extinció d’incendis o els que amb les 
mateixes característiques siguin efectuats o ordenats per les autoritats 
públiques en situacions de necessitat extrema o catàstrofe.  

* Els usos municipals per a alimentació de fonts públiques i monumentals, 
neteja de carrers i recs de parcs, jardins i camps esportius públics.  

A la resta dels consums municipals només els serà aplicada la tarifa 
corresponent al bloc 1.  

Els diferents tipus de tarifa de clavegueram seran aprovats anualment per 
l’Ajuntament de Manresa, a proposta del gestor.  
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En els casos d’habitatges, locals comercials i edificacions industrials que 
utilitzen aigua de diferent procedència de la que distribueix el gestor i aboquin 
les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram, s’aplicarà el mateix 
criteri que sigui vigent en relació al cànon de l’aigua establert per l’Agència 
Catalana de l’ Aigua.  

Article 18 -Quota de connexió a la xarxa de clavegu eram  

El gestor facturarà una quota de connexió a qualsevol persona que sol·liciti la 
connexió a la xarxa i compleixi les condicions establertes en el capítol II del 
present Reglament.  

L’import d’aquesta quota variarà en funció del diàmetre de l’escomesa i la 
distància de connexió. Els diferents tipus de quota de connexió seran aprovats 
anualment per l’Ajuntament de Manresa, a proposta del gestor.  

Article 19 -Altres despeses a càrrec de l’abonat  

Tant la tarifa de clavegueram com la quota de connexió estaran gravades per 
l’Impost sobre el Valor Afegit. A banda d’això, aniran a càrrec de l’abonat els 
tributs, arbitris, drets o despeses de qualsevol classe establertes, o que puguin 
establir-se, per l’Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi i que gravin 
d’alguna manera la documentació que sigui necessària formalitzar per 
subscriure la pòlissa.  

Article 20 -Pagament dels imports facturats  

L’abonat podrà fer efectius els imports facturats pel gestor a les seves oficines 
o altres establiments que determini, o bé preferentment pel sistema de 
domiciliació bancària.  

En cas de quedar impagada una factura per causes imputables a l’abonat, 
aniran al seu càrrec la totalitat de les despeses que origini el cobrament de 
l’impagat, tant en l’aspecte administratiu com financer.  

Capítol V -Inspeccions i sancions 

Article 21 -Activitat inspectora  

A efectes de comprovació, tant de les condicions d’utilització del sistema de 
clavegueram, com de les característiques de les aigües abocades, el gestor de 
la xarxa podrà efectuar inspeccions.  

L’usuari de la xarxa, titular o ocupant de l’immoble o instal·lació, davant del 
personal tècnic qualificat o facultatiu acreditat pel gestor, té l’obligació de:  
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- Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l’accés a 
aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al 
compliment de la seva missió.  

- Facilitar el muntatge de l’equip d’instruments que sigui necessari per a 
realitzar les mesures, determinacions, assaigs i comprovacions necessàries.  

- Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l’empresa faci servir 
per a l’autocontrol, en especial aquells que utilitza per l’aforament de cabals i 
presa de mostres, per a realitzar les anàlisis i comprovacions.  

- Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l’exercici i 
compliment de les seves funcions.  

El resultat de la inspecció s’ha de fer constar en acta, aixecada per triplicat, on 
ha de figurar:  

- Data i hora de la inspecció.  

- Nom de l’empresa objecte de la inspecció, del representant i/o responsable de 
la gestió dels abocaments d’aigües residuals.  

- Nom dels representants del gestor de la xarxa que hagin exercit l’activitat 
inspectora.  

- Presència d’arqueta de registre. Presència de sobreixidor-aforador.  

- Mostres recollides amb indicació del lloc de la recollida i del procés on 
s’origina.  

- Descripció bàsica del procés o processos contaminants.  

- Matèries primeres i cabals d’aigua utilitzats en els processos contaminants.  

- Descripció resumida dels sistemes de depuració operatius o previstos 
instal·lar, o programes de descontaminació gradual en aplicació, o en estudi.  

- Descripció bàsica de canvis del procés que incideixin en la qualitat dels 
abocaments contaminants.  

- Documentació addicional que pugui aportar l’empresa tal com, anàlisis de les 
aigües residuals, documentació d’altres entitats o administracions.  

- Possibles anomalies detectades, i observacions addicionals que s’estimin 
oportunes.  
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- Tota aquella informació que sigui necessària per valorar el compliment de la 
normativa que sigui aplicable.  

L’aplicació d’aquest article també es fa extensiva a l’agrupació d’usuaris que 
construeixi una planta de pre-tractament per poder satisfer els límits fixats a 
l’abocament d’aigües a la xarxa de clavegueram i als sistemes de sanejament 
independents de la xarxa.  

Article 22 -Tipus d’infraccions  

Les infraccions al present reglament es qualificaran com a lleus, greus i molt 
greus.  

Article 23 -Infraccions lleus  

Es consideren infraccions lleus:  

a) Abocar en petites quantitats qualsevol substància o producte prohibit en 
l’ordenança d’abocaments d’aigües residuals de la Mancomunitat de Municipis 
del Bages per al Sanejament.  

b) Abocar per sobre dels límits de concentració relatius als elements o 
compostos especificats en l’ordenança d’abocaments de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament, fins el doble de l’indicat. Referent a la 
temperatura es considera de 40 a 60 ºC., pH de 10 a 11 i el color quan és 
clarament apreciable.  

c) No tenir instal·lada l’arqueta de registre ni disposar de permís d’abocament 
municipal en un període inferior a 1 any, a comptar des de la vigència del 
present Reglament.  

d) No tenir l’arqueta de registre en condicions, que aquesta no estigui 
connectada a la sortida general o que reculli parcialment els afluents.  

e) No avisar en cas d’emergència de baix risc, amb abocaments petits o de 
cabals reduïts.  

f) Qualsevol altre aspecte considerat al Reglament i no inclòs a les 
consideracions de molt greu o greu.  

Article 24 -Infraccions greus  

Es consideren infraccions greus:  

a) Abocar qualsevol substància o producte prohibit en l’ordenança 
d’abocaments d’aigües residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages 
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per al Sanejament en quantitats moderades o de forma puntual o esporàdica, 
de manera que provoquin un deteriorament lent de les conduccions o risc 
moderat o temporal per a la salut del personal que intervingui en el 
manteniment de la xarxa.  

b) Abocar de 2 a 6 vegades en unitats de concentració qualsevol dels elements 
o compostos limitats per l’ordenança d’abocaments de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament. Respecte de la temperatura es 
consideren de 60 a 80 º C. i el pH d’11 a 12.  

c) Abocar aigües residuals domèstiques o de tipus fecal a cel obert, rieres, 
trams de clavegueram fora de servei o al subsòl.  

d) Abocar aigües residuals en qualsevol quantitat a zones ajardinades o 
escossells del nucli urbà o en els espais qualificats com a no urbanitzables i 
que provoquin trastorns o la mort d’arbres, arbustos o altres tipus de vegetals 
aliens a la propietat on s’originen els afluents.  

e) No avisar en una situació d’emergència moderadament perillosa de 
substàncies prohibides tòxiques i en cabals mitjans o esporàdics.  

f) No tenir instal·lada l’arqueta de registre ni disposar de permís d’abocament 
municipal en un període comprès entre 1 i 2 anys, a comptar des de la vigència 
del present Reglament.  

g) Provocar desperfectes a la xarxa de clavegueram derivats de l’ús indegut o 
d’actes realitzats amb negligència o mala fe o no procedir a la reparació de 
qualsevol anomalia o desperfecte detectat i que hagi estat avisat o requerit per 
l’Ajuntament.  

h) No realitzar un adequat manteniment de les instal·lacions de pre-tractament 
que garanteixi un abocament continuat d’una qualitat autoritzada o dels 
sistemes autònoms de sanejament d’ús domèstic, independents de la xarxa, 
que garanteixin un bon aïllament del terreny i previnguin la seva sobreeixida, 
emanacions molestes, perjudicials, contaminants o degradadores del medi 
ambient.  

i) Instal·lar pous morts o altres sistemes que donin sortida lliure a les aigües 
contaminades o parcialment depurades al terreny, i és sancionable mantenir 
instal·lacions antigues d’aquest tipus en un termini superior a 2 anys, a comptar 
des de la vigència del present Reglament.  

j) Obstaculitzar o no facilitar la informació i els mitjans d’inspecció i vigilància.  
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Article 25 -Infraccions molt greus  

Es consideren infraccions molt greus:  

a) Abocar qualsevol substància o producte prohibit en l’ordenança 
d’abocaments d’aigües residuals de la Mancomunitat de Municipis del Bages 
per al Sanejament en quantitats considerables, de manera que puguin provocar 
deteriorament accelerat de la xarxa de clavegueram o creïn condicions 
perilloses per a la salut del personal que intervingui en el manteniment i control 
de la xarxa.  

b) Abocar aigües residuals industrials, de granges o contaminades amb 
productes tòxics a cel obert, rieres o trams de clavegueram fora de servei.  

c) Abocar 6 vegades o més en unitats de concentració qualsevol dels elements 
o compostos limitats per l’ordenança d’abocaments de la Mancomunitat de 
Municipis del Bages per al Sanejament. Respecte de la temperatura, es 
consideren 80º C o més i el pH amb valor 12.  

d) No avisar en una situació d’emergència perillosa d’abocament de 
substàncies tòxiques.  

e) Realitzar obres de clavegueram sense autorització municipal.  

f) No tenir instal·lada l’arqueta de registre ni disposar de permís d’abocament 
municipal en un període superior a 2 anys, a comptar des de la vigència del 
present Reglament.  

g) Aportar informació falsa, incompleta o errònia. Ocultar dades durant les 
inspeccions, en els projectes o expedients administratius.  

Article 26-Graduació de les sancions  

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduaran tenint en 
compte criteris objectius i subjectius, que podran ser apreciats de manera 
separada o conjunta.  

Article 27 -Criteris objectius  

Seran criteris objectius per a la graduació de les sancions, els següents:  

a) L’afectació a la salut i la seguretat de les persones.  

b) L’alteració social com a conseqüència del fet infractor.  
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c) La gravetat del dany causat a la instal·lació de clavegueram o al medi 
ambient.  

d) La superfície afectada i el seu deteriorament.  

e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.  

f) El benefici derivat de l’activitat infractora.  

Article 28 -Criteris subjectius  

Seran criteris subjectius per a la graduació de les sancions, els següents:  

a) El grau de malícia del causant de la infracció.  

b) El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.  

c) La capacitat econòmica de l’infractor.  

d) La reincidència.  

Article 29 -Agreujament de les sancions  

Serà causa d’agreujament de la sanció l’afectació del risc per a la salut de les 
persones o la seguretat de la instal·lació, la qual cosa donarà lloc en tot cas a la 
imposició de la sanció en el seu grau màxim.  

Article 30 -Sancions  

Les infraccions previstes en el present Reglament podran ser sancionades per 
l’Ajuntament de Manresa d’acord amb les multes que s’indiquen a continuació, 
sempre que no procedeixi una sanció de quantia superior per aplicació, si 
escau, de la legislació sectorial corresponent:  

a) Per infracció lleu, multa de fins a 10.000 Pta (60,10 EUR).  

b) Per infracció greu, multa de fins a 25.000 Pta (150,25 EUR).  

c) Per infracció molt greu: multa fins a 50.000 Pta (300,51 EUR).  

Aquestes sancions seran d’aplicació sens perjudici de les accions legals que 
corresponguin per les responsabilitats civils i/o penals en què hagin pogut 
incórrer els infractors.  
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La imposició de sancions es durà a terme conforme al procediment establert en 
la normativa administrativa general reguladora dels procediments sancionadors 
i el règim sancionador que pugui preveure la legislació sectorial.  

Article 31 -Sancions en cas de produir-se danys a l es instal·lacions de la 
xarxa  

No serà d’aplicació l’article anterior en aquelles actuacions infractores, a 
conseqüència de les quals resultin danyades o malmeses les instal·lacions de 
la xarxa de clavegueram.  

En aquests casos, la quantia de la multa s’establirà d’acord amb l’article 217 de 
la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i els articles 
174 a 176 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, i l’import de la mateixa estarà entre el valor i el 
doble de valor del perjudici causat.  

En tot cas l’infractor estarà obligat a reparar els danys i perjudicis que la seva 
actuació hagi ocasionat a les instal·lacions de la xarxa.  

Article 32-Subjectes responsables  

Seran responsables de les infraccions d’aquest Reglament les persones 
físiques o jurídiques que realitzin els actes o incompleixin els deures que 
constitueixen infracció d’acord amb els articles 23 a 25 d’aquest Reglament.  

Article 33 -Altres responsabilitats  

Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa un risc potencial per a la salut de 
les persones, per al medi ambient, o per a qualsevol dels béns jurídics 
emparats per la legislació penal, o implica una manifesta desobediència a les 
ordres de l’Administració, es cursarà la corresponent denúncia davant l’òrgan 
jurisdiccional i si escau se’n donarà compte al Ministeri Fiscal.  

Article 34 -Restauració de la situació de legalitat   

En el cas de vulneració de les disposicions del present Reglament i amb 
independència de la imposició de les multes procedents, l’Ajuntament, amb la 
finalitat de suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, 
pot adoptar alguna o algunes de les disposicions següents:  

- La suspensió dels treballs d’execució de les obres d’escomesa o d’instal·lació 
de pre-tractament realitzades.  

- Requerir a l’infractor per tal que, en el termini que a l’efecte s’assenyali, 
introdueixi a les obres i instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries 
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per ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions d’aquest 
Reglament, i/o en el seu cas procedeixi a la reposició de les obres i 
instal·lacions indegudament efectuades en el seu estat anterior, a la demolició 
de tot el que s’ha construït o instal·lat indegudament i a la reparació dels danys 
que s’haguessin ocasionat.  

- La imposició a l’usuari de les mesures tècniques necessàries que garanteixin 
el compliment de les limitacions consignades en el permís d’abocament evitant 
l’afluent anòmal.  

- La introducció de mesures correctores concretes a les instal·lacions per tal 
d’evitar l’incompliment de les prescripcions d’aquest Reglament i la redacció, en 
el seu cas, del projecte corresponent dins del termini que fixi l’Ajuntament.  

- La clausura o precintat de les instal·lacions en el cas que no sigui possible 
tècnicament o econòmicament evitar la infracció mitjançant les oportunes 
mesures correctores.  

- La reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions municipals, 
obres annexes o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat 
afectat, es realitzarà reposant el seu estat inicial i tots els costos seran a 
compte de l’interessat.  

- Si l’infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li 
ordenin, el gestor les durà a terme de forma subsidiària.  

Disposició transitòria  

Es considera que la pòlissa dels abonats al servei de proveïment d’aigua 
potable que hagin estat donats d’alta abans del 30 de març de 2002, porta 
implícita la pòlissa de clavegueram. A partir d’aquesta data caldrà subscriure 
una pòlissa específica de clavegueram que estarà vinculada a la pòlissa de 
proveïment d’aigua potable.  

Disposició final  

El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la 
publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
sempre que hagi transcorregut el termini que s’indica a l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  

El que es fa públic en compliment d’allò disposat als articles 162.3 de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 66.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny i 196.2, del Reglament d’organització, funcionament i 
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règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre.  

Manresa, 19 de març de 2002.  

L’Alcalde president, Jordi Valls i Riera. 
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