ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS A LA
XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERES.

CAPÍTOL I.- Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 1r.

És objecte de la present Ordenança regular les condicions dels abocaments d'aigües
residuals a les xarxes de clavegueres i col·lectors, amb especial referència a les prescripcions
a què hauran de sotmetre's en esta matèria els usuaris actuals i futurs, de conformitat amb les
següents finalitats:

1.-Protegir el medi receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o
agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de
qualitat assignats a cada u d'estos mitjans.

2.-Preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueres.

3.-Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues
contaminants superiors a la capacitat de tractament, que no siguen tractables o que tinguen
un efecte perjudicial per a estos sistemes.

4.-Afavorir la reutilització, en aplicació al terreny, dels fangs obtinguts en les instal·lacions
de depuració d'aigües residuals.

Article 2n.
Queden sotmesos als preceptes d'esta Ordenança tots els abocaments d'aigües
residuals, tal com es defineixen en l'article següent, siga quina siga la seua naturalesa i
origen, i que s'efectuen a la xarxa de clavegueres municipal.

Article 3r.
Als efectes d'esta Ordenança, es consideren:

1.-Aigües de corrent pluvial.
Són aigües de corrent pluvial les d'origen atmosfèric exclusivament.
2.-Aigües residuals domèstiques.
1.Són aigües residuals domèstiques les procedents de vivendes, generades pel
metabolisme humà i la resta d'activitats domèstiques.
2.Seran assimilables a aigües residuals domèstiques, aquelles que inclús no sent generades
en vivendes, posseeixen anàloga composició i cabal a les anteriors.
3.-Aigües residuals industrials.
1.Són aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids,
generats de forma contínua o esporàdica en un local o recinte utilitzat per a qualsevol
activitat, industrial, agropecuària, comercial, serveis, etc., que no puguen ser assimilables
a les aigües residuals domèstiques en composició i cabal.
2.Els líquids procedents de vessaments de productes químics, buidatge o neteja de
màquines i recipients, neteja d'àrees i locals, etc., encara quan es produïsquen de forma
molt esporàdica, tindran consideració d'aigües residuals industrials quan accedisquen a la
xarxa de clavegueres, si per la seua composició o cabal no són assimilables a domèstiques.
4.-Aigües residuals generades.
Totes les produïdes per l'activitat, abans de ser sotmeses al seu propi tractament de
depuració, en cas d'existir este.
5.-Aigües residuals abocades.
Les aigües residuals, tractades o no, que accedeixen a la xarxa de clavegueres.
6.-Titular de l'abocament.
1.La persona, física o jurídica, que exerceix l'activitat generadora de l'abocament.
2.En cas d'impossible determinació, serà el titular de la Llicència d'Activitat d’esta.

Article 4t.
1.Les aigües residuals generades i les activitats que les produeixen es classifiquen segons la
taula de l'Annex 1 d'esta Ordenança.
2.Quan una única activitat principal desenvolupe conjuntament més d'una de les activitats
descrites en la taula de l'Annex 1, haurà de reflectir-se en la documentació que s'indica en
l'article 14.

Article 5é.
Són responsables dels abocaments, i de les conseqüències que d'ells se’n deriven, els titulars
que els realitzen.

CAPÍTOL II.- Llicència d'Obres i arquetes de registre.

Article 6é.
Tota activitat generadora d'aigües residuals, tant pública com privada, que de forma
específica o com a part d'una obra de major envergadura, desitge connectar la seua xarxa de
desaigüe a la de les clavegueres municipals, haurà de sol·licitar i obtindre la corresponent
Llicència d'Obres expedida per l'Ajuntament, amb caràcter previ a l'execució de la connexió i
inici dels abocaments.

Article 7é.

1.En general, les activitats generadores d'aigües residuals podran posseir xarxa
d'arreplegada separativa d'aigües pluvials i domèstiques d'una banda, i industrials per una
altra, o alternativament xarxa única per a totes elles. En les zones on existisca xarxa de
clavegueres municipal separativa d’este tipus d'aigües, serà obligatòria per a l'activitat la
instal·lació de xarxa d'arreplegada separativa d'aigües residuals.

2.Les activitats es connectaran a la xarxa de clavegueres a través d'un màxim de dos
conductes quan existisca xarxa d'arreplegada separativa. Un conducte serà per a les aigües
residuals domèstiques i pluvials, i l'altre per a les industrials.
3.Quan la xarxa d'arreplegada siga única, la connexió es realitzarà a través d'un únic
conducte.
4 L'existència de xarxa única d'arreplegada, quan l'activitat siga generadora d'aigües
residuals industrials de forma contínua o esporàdica, qualificarà les aigües residuals abocades
com a industrials.

Article 8é.
1.Els titulars d'activitats generadores d'aigües residuals industrials que, de conformitat
amb el que estableix els articles 6 i 13 d'esta Ordenança, sol·liciten la seua connexió a la

xarxa de clavegueres municipal i/o permís d'abocament, estaran obligats a instal·lar al seu
càrrec una arqueta de registre, de lliure accés des de l'exterior del recinte, de tal forma que
permeta en tot moment la inspecció dels abocaments, presa de mostres i mesurament de
cabals.
Quan existisca xarxa separativa d'aigües residuals, l'arqueta podrà col·locar-se només
en la connexió corresponent a les aigües residuals industrials, quedant la connexió d'aigües
domèstiques i pluvials sotmesa a allò que disposa l'article 9.
2.L'arqueta serà precintable, i el seu disseny i execució estarà d'acord amb l'Annex 3.
3.Qualsevol actuació que exigisca la ruptura dels precintes oficials col·locats en
l'arqueta, haurà de ser comunicada amb antelació a l'Ajuntament per a la seua autorització i
assistència si ho estima oportú.
4.Així mateix, la ruptura involuntària dels precintes oficials de l'arqueta haurà de ser
comunicada a l'Ajuntament immediatament, per a la seua reposició i actuacions que
corresponguen.

Article 9é.
1.Les sol·licituds que es presenten per a l'obtenció de llicències d'obres de qualsevol
tipus, i que suposen la implantació d'una connexió a la xarxa pública de clavegueres en les
quals es preveja un contingut exclusiu d'aigües residuals domèstiques o assimilables, hauran
d'incorporar necessàriament la previsió d'instal·lació d'una arqueta de registre en les següents
condicions:
-

Dimensions 40 cm. per 40 cm.

-

La solució tècnica que s'adopte haurà de garantir l'estanqueïtat d'olors i resistència
mecànica.

- La profunditat de l'arqueta vindrà determinada per la de la connexió particular.
-

Haurà de situar-se en la vorera, al costat de les tanques de la propietat.

2.L'execució de l'arqueta correrà a càrrec del titular de la llicència.

Article 10é.
1. La Llicència d'Obres explicitarà les condicions d'execució i característiques de la
connexió a la xarxa de clavegueram, i arqueta o arquetes a instal·lar.
2. No es permetrà cap connexió a la xarxa de clavegueram en tant no s'hagen efectuat
les obres o instal·lacions específicament determinades, així com les modificacions o
condicionaments tècnics que, a la vista de les dades aportades en la documentació, establisca
l'Ajuntament.

3. Les arquetes de registre exigides en els articles anteriors determinen el delimitació
entre la instal·lació de titularitat municipal i la connexió particular. Corresponent al
propietari d'esta última, el manteniment en perfectes condicions de la instal·lació de la seua
propietat. Si com a conseqüència d'una falta de diligència en el citat deure de conservació
atribuït al titular de la vivenda , local o indústria, es derivaren danys en les instal·lacions de
titularitat municipal, els costos de la seua reparació seran exigibles a aquell.

Article 11é.
1. En general no es permetran les connexions col·lectives a la xarxa de clavegueram.
2. S'exceptuaran de la prescripció anterior les xàrcies col·lectives verticals, les
horitzontals que no pertanguen a l'Ajuntament per estar així legalment establit, i les
situacions excepcionals per causa d'impossibilitat tècnica que el justifique.
En tals casos la connexió al clavegueram municipal haurà de realitzar-se respectant les
prescripcions dels articles anteriors. La xarxa col·lectiva haurà d'estar dotada, prèvia a la
seua connexió al clavegueram, de la corresponent arqueta de registre, o arquetes cas de ser
separativa, que farà les vegades de punt de control i inspecció, i delimitació de titularitats.
Igualment, les activitats generadores d'aigües residuals industrials, posseiran les seues
arquetes individuals prèvies a la connexió a la xarxa privada col·lectiva, d'iguals
característiques tècniques a les referides en l'article 8, i 9 segons el cas.

CAPÍTOL III.- Llicència d'Activitat i permís d'abocament.

Article 12é.
Als efectes previstos en esta Ordenança, les activitats generadores d'aigües residuals
industrials tindran consideració d'activitat qualificada com molesta, insalubre, nociva o
perillosa, segons la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1989 de 2 de maig, d'activitats
qualificades, amb les conseqüències administratives que això comporta.

Article 13é.
1. Tots els abocaments a la xarxa de clavegueram hauran de comptar amb permís
d'abocament concedit per l'Ajuntament.
2. El permís d'abocament anirà implícit en la concessió de la Llicència d'Activitat que, segons
de la que es tracte, es tramite per a la seua posada en marxa.
3. Per a aquells abocaments que tinguen el seu origen en locals o recintes que no requereixen
Llicència d'Activitat, el permís d'abocament s'entendrà implícit en la Llicència d'Obres.

Article 14é.
Les activitats qualificades, per a l'obtenció de la preceptiva Llicència d'Activitat, hauran
de presentar davant de l'Ajuntament, sense perjuí de la resta de documentació per altres
causes requerida, projecte d'activitat, o projecte específic segons el cas, redactat per tècnic
competent i visat pel col·legi professional corresponent, en què conste separat el contingut
mínim que comprenga:

1.- Descripció de l'activitat generadora de les aigües residuals:
-

Codis IAE i CNAE de l'activitat.

-

Classificació de l'abocament, Classe i Grup, segons Annex 1 d'esta Ordenança.

-

Descripció del procés productiu.

2.- Volum anual d'aigua consumida, especificant la seua font o fonts de subministrament.
3.- Volum màxim i mitjà diari i anual, d'aigua residual generada per l'activitat.
4.- Règim de variacions del cabal d'aigua residual generada al llarg de l'any.
5.- Característiques contaminants de l'aigua residual generada, segons capítol VI d'esta
Ordenança.
6.- Tractament de depuració a què se sotmet l'aigua residual generada, previ al seu
abocament:
-

Criteris de dimensionament.

-

Característiques tècniques i de funcionament.

7.- Característiques contaminants de l'aigua residual una vegada tractada, segons capítol VI
d'esta Ordenança.
8.- Volum màxim i mitjà diari i anual, de l'aigua residual abocada.
9.- Pla d'autocontrol de mostratge i anàlisi de les aigües residuals abocades.
10.- Pla de la xarxa d'arreplegada d'aigües residuals, i punt de connexió (o punts en cas de ser
xarxa separativa) a les clavegueres.

Article 15é.
1. Quan la documentació requerida en l'article 14 es referisca a una activitat que no es troba
en funcionament, els resultats seran estimats pel projectista i així es farà constar en la dita
documentació.
2. En estos casos, junt amb el certificat final d'instal·lació del tècnic director d'obra,
s'acompanyarà un certificat emés per un laboratori acreditat (veure article 25.2), on se
certifique:
-

Que les estimacions efectuades són vàlides.

-

Que les instal·lacions de tractament i depuració es troben instal·lades i són adequades.

-

Que el Pla d'autocontrol és suficient.

3. En el termini màxim de 6 mesos a partir de la notificació de la Llicència de Funcionament,
els titulars dels abocaments d'aigües residuals industrials hauran de presentar davant de
l'Ajuntament un informe-certificat emés per un laboratori acreditat (veure article 25.2), on:
-

Consten els mesuraments i l’anàlisi efectuada als abocaments, i els seus resultats.
- Se certifique que les mesures correctores de tractament i depuració (cas d'existir) són
efectives.
- Se certifique que no se superen els límits de contaminació establits en el capítol VI
d'esta Ordenança.

4. El dit informe-certificat es basarà en l’anàlisi efectuada a les aigües residuals generades en
règim normal de funcionament de l'activitat, i en cas de ser este discontinu o irregular, haurà
d'incloure sempre els resultats corresponents a les diverses situacions de treball que generen
les aigües residuals amb major càrrega contaminant.

Article 16é.
El certificat del laboratori acreditat a què es refereix l'article 15.2, no serà necessari
quan es tracte d'una instal·lació en funcionament que disposa de mesuraments fiables no
estimats, havent de presentar en el seu lloc l'informe-certificat que se cita en l'apartat 3 del
mateix article.

Article 17é.
1.El projecte requerit en l'article 14, podrà ser substituït per una memòria descriptiva,

subscrita pel titular de l'activitat o el seu representant legal, en aquells casos en què:
-

Es tracte d'activitat innòcua.

-

Es tracte de comunicar alteracions de les característiques d'un abocament autoritzat, que
no impliquen necessitat de variacions en les instal·lacions de depuració o del Pla
d'autocontrol.

2. No serà necessària la presentació dels certificats emesos per laboratori acreditat a què es
refereix l'article 15, apartats 2 i 3, quan es tracte d'activitats innòcues, o activitats qualificades
que generen exclusivament aigües residuals domèstiques o assimilables.

Article 18é.
D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, i en funció de les característiques de
les aigües residuals abocades, i els efectes que per si o per acumulació amb altres abocaments
autoritzats puguen produir, l'Ajuntament, junt amb la resta de circumstàncies que afecten a la
Llicència d'Activitat, estarà facultat per a resoldre en el sentit de:
1r.- Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que presente no puguen ser
corregides per l'oportú tractament. En este cas els Serveis Tècnics de l'Ajuntament,
entitat o empresa en qui delegue, aprovaran el mètode de emmagatzematge, transport i
punt d'abocament dels residus proposat per la indústria contaminant.
2n.- Autoritzar l'abocament, amb acceptació, modificació o determinació prèvia dels
tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xarxa
general, així com els dispositius de control, mesura de cabal, mostratge i anàlisi que
haurà d'instal·lar i realitzar la indústria a la seua costa.
3r.- Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en esta Ordenança.

Article 19é.
L'autorització d'abocament continguda en les Llicències expedides per l'Ajuntament,
estarà condicionada al compliment de les prescripcions establides en esta Ordenança, i
s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials
d'autorització.

Article 20é.
1. Els titulars de recintes o locals amb Llicència d'Activitat concedida en què, inclús
sense produir-se variació de l'activitat exercida, tinguen lloc modificacions de les
característiques de l'abocament que generen ja autoritzat, hauran de comunicar esta

circumstància a l'Ajuntament. La documentació presentada per a tal finalitat posseirà el
contingut mínim que es detalla en els articles 14 i 15 d'esta Ordenança, amb les
consideracions que se citen en els articles 16 i 17.
2. A la vista de les dades, i realitzades les comprovacions necessàries, l'Ajuntament
adoptarà nova resolució d'acord amb el que disposa l'article 18.

CAPÍTOL IV.- Tractament de depuració i Pla d'autocontrol.
Article 21é.
1.Serà necessari el tractament de depuració previ a l'abocament que es contempla en
l'apartat 6 de l'article 14, en tots aquells casos en què les aigües residuals generades no
complisquen els límits i característiques establits en el capítol VI d'esta Ordenança.
2.La no necessitat de mitjans de tractament o depuració per part d'una activitat
generadora d'aigües residuals industrials, haurà de ser convenientment justificada en la
documentació que s'indica en l'article 14, i avalada pels certificats que se citen en els apartats
2 i 3 de l'article 15.
Article 22é.
1.Serà necessari un Pla d'autocontrol sempre que s'aboquen a la xarxa de clavegueres,
de forma contínua, periòdica o esporàdica, aigües residuals industrials.
El seu objectiu serà verificar amb la periodicitat necessària l'efectivitat dels mitjans de
tractament i depuració, cas d'existir estos, i, en qualsevol cas, que les aigües residuals
abocades no superen els límits de contaminació admissibles amb el pas del temps.
2.Excepcionalment, per a activitats que generen aigües residuals industrials de forma
molt espaiada, i en volums i cabals de molt escassa entitat, la no necessitat de Pla
d'autocontrol haurà de ser convenientment justificada en la documentació que s'indica en
l'article 14, i avalada pel certificat que se cita en l'apartat 2 i 3 de l'article 15.
Encara en estos casos, l'Ajuntament, en ús de les seues funcions i de forma raonada,
podrà imposar l'obligatorietat del Pla d'autocontrol.
Article 23é.
1.El Pla d'autocontrol de les aigües residuals abocades haurà d'incloure:
-

Presa de mostres regular i anàlisi, amb la periodicitat necessària.

-

Presa de mostres i anàlisi en els canvis de règim d'abocaments, prevists o accidentals.

-

Presa de mostres i anàlisi en períodes de manteniment o reparació de les instal·lacions
de tractament.

2. El Pla d'autocontrol haurà de determinar les concentracions dels elements contaminants
presents en les aigües residuals abocades, i que es mencionaren en el punt 5 de la

documentació requerida en l'article 14, i podrà no fer-se extensiu a tots aquells compostos
contaminants que per la naturalesa de l'activitat generadora de les aigües no puguen estar
presents.
3.El Pla d'Autocontrol tindrà l'abast i l'extensió necessària, d'acord amb el tipus d'activitat,
règim d'abocaments i cabals, però en qualsevol cas, haurà de respectar el contingut mínim
que se cita en els apartats 1 i 2 d'este article, i el que s'indica en l'article 25.

Article 24é.
Els titulars dels abocaments podran realitzar per si mateix el Pla d'autocontrol si
disposen dels mitjans propis, materials i humans, necessaris per a la seua correcta execució i
desenvolupament, o, de forma alternativa, podran contractar amb empresa de serveis que
dispose d’estos mitjans per a la seua realització.

Article 25é.
1.Amb independència que el Pla d'autocontrol siga portat a terme pel propi titular dels
abocaments, o per empresa de serveis, la presa de mostres i l'anàlisi d'estes serà realitzat per
un laboratori acreditat en el camp d'anàlisi d'aigües residuals, com a mínim, les següents
vegades:
- Empreses generadores d'abocaments Classe 1 i 4, excepte CNAE 90.00:
vegada a l'any.
- Empreses generadores d'abocaments Classe 2:
l'any.

- Empreses generadores d'abocaments Classe 3:
-

....... 1

....... 2 vegades a

....... 3 vegades a l'any.

Instal·lacions particulars col·lectives enquadrades en el codi CNAE 90.00: ...... 4
vegades a l'any.

2. Tindran consideració de laboratoris acreditats les Empreses Col·laboradores
d'Organismes de Conca (segons article 9, del RD 484/1995, de 7 d'abril, sobre mesures de
regularització i control d'abocaments, BOE de 21.04.95), així com els Organismes de Control
i Verificacions Mediambientals que se citen en l'article 5, de l'Annex del RD 2200/1995, de
28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la
seguretat industrial (BOE 06.02.96), amb competència en la matèria.

Article 26é.
1. Els resultats dels controls i anàlisi efectuada segons el Pla d'autocontrol, hauran de
ser conservats pel titular de l'activitat durant un període mínim de 5 anys.

2. Durant el dit termini de temps, l'Ajuntament podrà requerir al titular de l'abocament
còpia d’estos resultats, inclús després del cessament o canvi de titular de l'activitat.

Article 27é.
1. Excepte en el cas de les anàlisis realitzades per les empreses que se citen en l'article
25, són responsables de la veracitat dels resultats obtinguts els titulars dels abocaments de
què es tracte.
2. El titular de l'abocament és responsable del compliment del Pla d'autocontrol
establit.

Article 28é.
L'Ajuntament, mitjançant resolució motivada, podrà alterar el nombre, freqüència o
moment de la presa de mostres d'un Pla d'autocontrol, quan les circumstàncies particulars així
ho aconsellen.

CAPÍTOL V.- Mostres i anàlisi.
Article 29é.
1. Les determinacions analítiques es realitzaran sobre mostres simples o compostes
arreplegades en els moments establits pel Pla d'autocontrol, quan este existisca, i en qualsevol
cas quan l'Ajuntament, o entitat o empresa en qui delegue, determine, en l’exercici de la seua
competència inspectora.
2. Quan durant un determinat interval de temps, es permeten abocaments amb valors
màxims de contaminació, els controls s'efectuaran sobre mostres compostes. Estes seran
obtingudes per mescla i homogeneïtzació de mostres simples arreplegades en el mateix punt i
en diferents temps, sent el volum de cada mostra simple proporcional al volum del cabal
abocament.

Article 30é.

1. Les anàlisis per a la determinació de les característiques dels abocaments, es
realitzaran conforme als "ESTÀNDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF
VÀTER AND WASTE VÀTER", publicats conjuntament per, W.E.F. (Water Environment
Federation) A.P.H.A. (American Public Health Association), A.W.W.A. (American Water
Works Association).
2. La toxicitat es determinarà mitjançant el bioassaig d'inhibició de la luminiscència
en Photobacterium phosphoreum, o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en Daphnia
magna.

3. Es defineix una unitat de toxicitat (U.T.) com la inversa de la dilució de l'aigua
residual (expressada com a parts per un) que provoca una inhibició del 50% (CE50).

CAPÍTOL VI.- Prohibicions i limitacions generals de les aigües residuals abocades.
Article 31é.
Queda prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueres, aigües residuals o
qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, en raó de la seua naturalesa,
propietats i quantitat, causen o puguen causar per si sols o per interacció amb altres rebutjos,
alguns dels següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de
sanejament:
1.-Formació de mescles inflamables o explosives.
2.-Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
3.-Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que
impedisquen o dificulten l'accés i/o la tasca del personal encarregat de la inspecció, neteja,
manteniment o funcionament de les instal·lacions.
4.-Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques, que
dificulten el lliure fluix de les aigües residuals, la tasca del personal o l'adequat
funcionament de les instal·lacions de depuració.
5.-Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de
les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen aconseguir els nivells òptims
de tractament i qualitat d'aigua depurada.

Article 32é.
Queda totalment prohibit abocar directa o indirectament a la xarxa de clavegueres
qualsevol dels següents productes:
1.- Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
2.- Productes a base de quitrà o residus enquitranats.
3.- Sòlids, líquids, gasos o vapors que, en raó de la seua naturalesa o quantitat, siguen
susceptibles de donar lloc, per si mateix o en presència d'altres substàncies, a mescles
inflamables o explosives en l'aire o en mescles altament comburents.
4.- Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no eliminables pels
sistemes de depuració.
5.- Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el fluix
de la xarxa de clavegueres o col·lectors o que puguen interferir en el transport de les
aigües residuals.
6.- Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors
d'explosió.

7.- Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o serveis.
8.- Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques
tòxiques i perilloses requerisquen un tractament específic.
9.- Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de
clavegueres en concentracions superiors a les indicades en la següent taula:

Amoníac..................................
...
Monòxid
de
carboni..................
Brom........................................
...
Clor..........................................
...
Àcid
cianhídric..........................
Àcid
sulfhídric...........................
Diòxid
de
sofre.........................
Diòxid
de
carboni......................

100 p.p.m.
100 p.p.m.
1 p.p.m.
1 p.p.m.
10 p.p.m.
20 p.p.m.
10 p.p.m.
5.000 p.p.m.

Article 33é.
Excepte les condicions més restrictives que per a activitats qualificades com molestes,
insalubres, nocives o perilloses, establisquen les corresponents llicències d'activitat, queda
prohibit descarregar directa o indirectament, en les xarxes de clavegueres, abocaments amb
característiques o concentració de contaminants superiors a les indicades en la taula de
l'Annex 2 d'esta Ordenança.

Article 34é.
Els cabals punta abocaments en la xarxa no podran excedir del valor mig diari durant
més 15 minuts forma contínua, o de 4 vegades en un interval d'una hora.

Article 35é.
1.Només serà possible l'admissió d'abocaments amb concentracions superiors a les
establides per l'article 33, quan es justifique degudament que estos no poden en cap cas
produir efectes perjudicials en els sistemes de depuració d'aigües residuals, ni impedir la
consecució dels objectius de qualitat consignats per a les aigües residuals depurades.

2.Queda expressament prohibida la dilució d'aigües residuals, realitzada amb la
finalitat de satisfer les limitacions de l'article 33. Esta pràctica serà considerada com una
infracció a l'Ordenança.
Article 36é.
1.Si baix una situació d'emergència s'incompliren algun o alguns dels preceptes
continguts en la present Ordenança, s'haurà de comunicar immediatament la dita situació a
l'Ajuntament, i al servei encarregat de l'explotació de l'Estació Depuradora d'Aigües
Residuals, si correspon.
2.Una vegada produïda la situació d'emergència, el titular de l'abocament utilitzarà
tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim els efectes de la descàrrega accidental.
3.En un terme màxim de set dies, el titular de l'abocament haurà de remetre a l'Ajuntament
un informe detallat de l'accident, en què al costat de les dades d'identificació hauran de
figurar els següents:
-

Causes de l'accident.
- Hora en què es va produir i duració d’este.
- Volum i característiques dels contaminants abocats.

-

Estimació dels efectes produïts.

-

Mesures correctores adoptades.

-

Hora i forma en què es va comunicar el succés.

4.Amb independència d'altres responsabilitats en què pogueren haver incorregut, els costos
de les operacions a què donen lloc els abocaments accidentals seran abonats per l'usuari
causant.

CAPÍTOL VII.- Inspecció d'abocaments.
Article 37é.
1.L'Ajuntament, en ús de les seues facultats, o l'entitat o empresa en qui delegue,
podrà requerir als titulars d'allò que s'ha abocat còpia dels resultats obtinguts en el Pla
d'autocontrol, pertanyents als últims 5 anys, inclús després del canvi de titularitat o cessament
de l'activitat que els va originar.
2.L'Ajuntament, o l'entitat o empresa en qui delegue, podrà efectuar totes les
inspeccions que estime oportunes, a fi de verificar les condicions i característiques dels
abocaments a la xarxa de clavegueres.

Article 38é.
1.Les activitats generadores d'aigües residuals industrials queden obligades a disposar
en els seus conductes de desaigüe, d'una arqueta de registre de lliure accés des de l'exterior,
preparada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres d'acord amb
el disseny de l'Annex 3.
2.L'extracció de mostres i comprovació de cabals, quan siga determinada per
l'Ajuntament, serà efectuada per personal al servei d'este, o entitat o empresa en qui delegue,
a la qual haurà de facilitar-se-li l'accés a les arquetes de registre.
3.Les anàlisis de les mostres obtingudes s'efectuaran per laboratoris acreditats. Dels
seus resultats, es remetrà còpia al titular del permís de l'abocament perquè en prenguen
coneixement.

Article 39é.
L'obstrucció a l'acció inspectora i la falsedat en les dades exigides, independentment
de l'exercici de les accions legals que corresponguen, podrà suposar la prohibició de la
realització d'abocaments i la desconnexió a la xarxa de clavegueres, i si açò no és possible de
forma aïllada, la suspensió de la llicència i paralització de l'activitat.

CAPÍTOL VIII.- Infraccions i sancions.
Article 40é.
Es consideren infraccions, les accions o omissions que contravinguen el que estableix
la present Ordenança i no estiguen tipificades com a tals en la legislació sectorial que resulte
d'aplicació.

Article 41é.
1.Les infraccions a què es refereix l'article anterior podran ser sancionades
econòmicament fins al màxim autoritzat per la legislació vigent.
2.Sense perjuí de la sanció que en cada cas corresponga, l'infractor haurà de reparar el
dany causat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns alterats a la situació
anterior a la infracció.
3.Quan el dany produït afecte les infraestructures de sanejament municipals, la
reparació serà realitzada per l'Ajuntament a costa de l'infractor.
4.Si l'infractor no procedira a reparar el dany causat en el termini assenyalat en
l'expedient sancionador, l'Ajuntament procedirà a la imposició de multes coercitives.
5.Quan els béns alterats no puguen ser reposats al seu estat anterior, l'infractor haurà

d'indemnitzar els danys i perjuís ocasionats. La valoració d’estos es farà per l'Ajuntament.
Article 42é.
La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitats que es derive de l'aplicació
de la present Ordenança, es portarà a efecte mitjançant la instrucció de l'oportú expedient
sancionador, d'acord amb el que preveu la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i al Reglament per a
l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per RD 1398/93, de 4 d'agost, o qualsevol altra
que les substituïsca.
Article 43é.
Amb independència de les sancions exposades, l'Ajuntament podrà cursar la
corresponent denúncia als Organismes competents als efectes oportuns.

Article 44é.
La potestat sancionadora correspondrà al Sr. alcalde-president de l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.
Els titulars d'activitats generadores d'aigües residuals industrials que amb anterioritat a
l'entrada en vigor d'esta Ordenança vinguen realitzant els seus abocaments en la xarxa de
clavegueres Municipal, hauran de presentar, en el termini màxim de 3 mesos des de la seua
entrada en vigor, projecte específic amb el contingut mínim que s'estableix en l'article 14.
A la vista de les dades i realitzades les comprovacions necessàries, l'Ajuntament
adoptarà nova resolució d'acord amb el que disposa l'article 18.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.
Els titulars d'activitats generadores d'aigües residuals industrials que amb anterioritat a
l'entrada en vigor d'esta Ordenança estiguen realitzant els seus abocaments en la xarxa de
clavegueres municipal, hauran d’executar, en el termini màxim de 6 mesos des de la seua
entrada en vigor, al seu càrrec l'arqueta a què es refereixen els articles 8 i 38 d'esta
Ordenança.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
L'Ajuntament determinarà en l'Ordenança Fiscal corresponent, el règim econòmic de
la prestació del servei de clavegueres.

DISPOSICIÓ FINAL.

Sra. TERESA MORAN PANIAGUA, Secretària de l'Ajuntament de
Paterna (València)
CERTIFIQUE: Que esta Ordenança va ser aprovada
provisionalment per l'Ajuntament en sessió plenària el dia 30 d'octubre de 1997,
havent publicat la seua aprovació en el BOP de 20 de desembre de 1997.
Així mateix certifique que per acord plenari de data 26 de febrer de
1998 es va aprovar una modificació que va ser publicada en el BOP de data 23
d'abril de 1998.
Igualment certifique que per acord plenari de data 31 de gener del
2003 va ser aprovada una modificació que va ser publicada en el BOP de data
31 de març del 2003.

Data 1 d'abril del 2003
ViP
L'ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ANNEX 1.
Classificació
d'aigües residuals generades
i activitats que les produeixen.

AIGÜES
RESIDUALS
Classe
Grup
0
0
1
1

ACTIVITATS
Descripció
Domèstiques o assimilables.
Energia elèctrica, aigua i gas.

Codi CNAE 93
Divisió E.

A
I
G
Ü
E
S
R
E
S
I
D
U
A
L
S
I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
S
2

3

4

Siderúrgia, metal·lúrgia, fabricació de productes Divisió DJ (excepte
metàl·lics i vehicles de transport.
28.51), DK, DL,
DM i 37.10.
Productes de molineria i fabricació de pastes 15.31, 15.412,
alimentàries, sucre, confiteria i altres diversos.
15.413, 15.42,
15.43, 15.6, 15.7, i
15.8.
Conserves vegetals i preparació de carns.
15.13, 15.32, 15.33.

5
6

7

2

8

9
10
11
12

3

13
14
15
16
17

4

18

Confecció tèxtil i calçat.
Indústries de la fusta i moble de fusta.

18 i 19.3.
Divisió DD, 36.11,
36.12, 36.13 i
36.14.
Manufactures diverses.
22, 36.15, 36.2,
36.3, 36.4, 36.5 i
36.6.
Indústria minera.
10.1, 10.2, 10.3,
11.1, 12, divisió CB
i DF.
Indústria química de consum (transformats).
Divisió DG i DH.
Transformació de minerals no metàl·lics, Divisió VI DONAR
construcció, ciment, vidre i pedra natural.
i 37.2.
Begudes alcohòliques, no alcohòliques i tabac.
15.9 i 16.
Fabricació d'oli d'oliva, lactis, conserves de peix i 15.11, 15.12, 15.2,
escorxadors.
15.411 i 15.5.
Indústria tèxtil (exclòs confecció).
17.
Indústria de pasta de paper i paperera.
21.
Indústria de la pell i el cuiro.
19.1 i 19.2.
Tractament de superfícies i galvanitzats.
28.51.
Zootècnia.
01.21, 01.23, 01.24,
01.25 i 05.02.
Qualsevol altra activitat generadora d'aigües
residuals industrials, no incloses en les classes
anteriors.

Nota: Codi CNAE 93, segons RD 1560/1992, de 18 de desembre, pel qual s'aprova la
Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (BOE de 22.12.92).

