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REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. OBJECTE
L’objecte del present Reglament és la regulació del Servei de Clavegueram al Terme Municipal
de Sant Pere de Ribes, assenyalant-se els drets i les obligacions tant del gestor com dels usuaris
del Servei definit en aquest Reglament.
En el present Reglament, es denomina ABONAT a l’usuari del Servei de Clavegueram titular del
dret d’ús de la finca, local o indústria, o el seu representant, que tingui contractat el Servei. De la
mateixa manera, es considera ENTITAT GESTORA a l’Entitat pública o privada responsable de
la prestació del Servei de Clavegueram.
ARTICLE 2. NORMES GENERALS
D’acord amb els articles 66.3 h), 66.3 l) i 67 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei 8/87 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Servei
de Clavegueram és de titularitat municipal, podent-lo prestar l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
de manera directa o indirecta, mitjançant qualsevol de les formes previstes en Dret, d’acord amb
l’establert en el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, al Text Refós de Disposicions Vigents en
matèria de Règim Local i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
ARTICLE 3. TITULARITAT DEL SERVEI
El Servei de Clavegueram, amb independència de la modalitat de prestació, quedarà sotmès
permanentment al control de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, que podrà revisar en tot
moment les tasques i treballs que es duguin a terme. L’Entitat Gestora, en cas que sigui persona
diferent a l’Ajuntament, representarà a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant els organismes
de l’Administració Pública en totes les activitats relacionades amb el clavegueram, i durà a terme
en aquest sentit els acords municipals que s’adoptin al respecte.
ARTICLE 4. COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT
La protecció de la salubritat pública i el Servei de Clavegueram són competències obligatòries
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, segons estableixen els articles 66.3 h), 66.3 l) i 67 a) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En l’exercici de les seves competències, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, d’acord amb el
Decret Legislatiu 3/2003, té plena potestat per:
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1. La prestació del Servei, directa o indirectament, amb continuïtat i regularitat, i sense altres
interrupcions que les que es derivin de causes de força major, o bé incidències excepcionals
i justificades, pròpies de l’explotació del Servei. D’aquesta manera, l’Ajuntament pot:
a. Constituir qualsevol organisme de gestió previst en la legislació vigent.
b. Redactar els plans i projectes.
c.

Contractar i executar les obres i prestar el Servei en les formes admeses en Dret.

2. Planificar, projectar, executar, conservar i explotar les obres i instal·lacions del Servei de
Clavegueram (de forma directa o indirecta) necessàries per a la conducció i transport de
l’aigua residual generada.
3. Aprovar la normativa de caràcter intern que inclou taxes, quotes, cànons i preus o tarifes del
Servei, mitjançant els procediments establerts en la normativa vigent i sense perjudici de les
competències atribuïdes a altres administracions públiques.
4. Controlar i vigilar l’adequat compliment de l’establert en aquest Reglament procedint a incoar
els expedients sancionadors que hi poguessin haver, d’acord amb el que estableixi en cada
moment la normativa vigent.
5. Qualsevol altra funció que li sigui assignada per la legislació vigent i futura, en la seva
condició d’ens titular del Servei.
ARTICLE 5. EXCLUSIVITAT EN EL SERVEI DE CLAVEGUERAM
1. El Servei de Clavegueram es presta exclusivament en el terme municipal de Sant Pere de
Ribes.
2. Per a l’abocament d’aigües alienes a l’Entitat Gestora en les xarxes de clavegueram es
precisarà autorització expressa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, així com el seu
control, a efectes de qualitat i facturació.
3. Els urbanitzadors no podran cedir una nova infraestructura a cap empresa. La cessió serà a
favor de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l’explotació correrà a càrrec de l’Entitat
Gestora.
ARTICLE 6. ÀREA DE COBERTURA
L’àrea de cobertura comprèn, dins de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en
què desenvolupi el Servei l’Entitat Gestora, l’àrea o àrees en què existeix la infraestructura
pública habilitada per a l’evacuació i transport d’aigües residuals. A l’entrada en vigor del present
Reglament, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes haurà de disposar d’informe detallat en el qual
es determini l’àrea de cobertura del Servei que presta, havent d’actualitzar, en el seu cas, aquesta
informació amb caràcter anual. Aquest document haurà de ser realitzat per l’Entitat Gestora.
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ARTICLE 7. ACCÉS AL SERVEI
En atenció al caràcter públic del Servei de Clavegueram, qualsevol persona física o jurídica que
ho sol·liciti podrà accedir a la seva recepció sempre que compleixi les disposicions, drets i
obligacions que disposa aquest Reglament i resta de normativa que sigui d’aplicació.

CAPÍTOL II. OBLIGACIONS I DRETS DE L’ENTITAT GESTORA I DELS
ABONATS
ARTICLE 8. OBLIGACIONS DE L’ENTITAT GESTORA
Amb independència d’aquelles situacions que siguin objecte d’una regulació especial en aquest
Reglament, de les que puguin derivar-se obligacions específiques per a l’Entitat Gestora, aquesta
tindrà les següents obligacions:
1. Prestar el Servei a tot peticionari i ampliar-lo a tot usuari que ho sol·liciti, sempre i quan
es compleixin els requisits establerts en el present Reglament i altres disposicions aplicables.
Per a tot client que estigui dins de l’àrea de cobertura del Servei, l’Entitat Gestora haurà
d’acceptar l’abocament de les seves aigües residuals a la xarxa de clavegueram, sempre
que la composició d’aquestes s’ajusti a les proporcions legalment establertes, i es compleixin
les restants condicions d’aquest Reglament i altres que poguessin ser d’aplicació.
2. Mantenir i conservar, al seu càrrec, el bon estat de funcionament, les xarxes i
instal·lacions existents per a l’evacuació d’aigües residuals. És obligació de l’Entitat Gestora
gestionar, explotar i conservar les xarxes i instal·lacions necessàries per a l’evacuació
d’aigua residual fins els punts en què s’hagi d’incorporar als col·lectors generals o, en el seu
cas, a les instal·lacions de depuració. És també obligació de l’Entitat Gestora realitzar el
mostreig, anàlisi i control dels abocaments al sistema de clavegueram, exercir les funcions
d’inspecció i vigilància de tots els abocaments que es realitzin a la xarxa de sanejament i dur
a terme la funció fiscalitzadora relativa a tots els extrems que es regulen en el present
Reglament i en l’Annex I relatiu a l’ordenança d’abocaments per a abocaments a la xarxa de
sanejament, especialment, pel que fa a càrrega i/o concentració contaminant i al cabal
abocat.
a) Queda fora de l’àmbit de responsabilitat de l’Entitat Gestora, la conservació i
manteniment de cunetes, cabals naturals, zones verdes i, en general, qualsevol zona a
la què aboquin aigües atmosfèriques i d’escorrentia fins el punt de connexió amb un
col·lector municipal integrat en la xarxa de sanejament d’aigües residuals i/o xarxa
d’aigües pluvials. L’Entitat Gestora no serà responsable dels danys que, per inundacions,
puguin produir-se quan la intensitat de l’aigua de pluja sigui superior a la capacitat dels
col·lectors del Servei de sanejament.
3. Mantenir la disponibilitat i regularitat del Servei de Clavegueram.
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4. Garantir la recollida d’aigües fecals o residuals des del límit de la propietat de l’usuari,
sempre i quan aquest límit es trobi a una distància inferior a 100 metres de la xarxa de
clavegueram.
5. En el supòsit d’interrupcions o alteracions del Servei per accidents, avaries, ampliació o
noves connexions de la xarxa o causes de força major, l’Entitat Gestora estarà exempta de
qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis davant l’usuari, si bé haurà d’informar als
mateixos de la seva incidència territorial i temporal, amb la deguda antelació, quan sigui
possible, i pels mitjans públics que assegurin la màxima difusió de l’avís.
6. Atendre degudament les reclamacions, peticions o consultes dels usuaris del Servei de
Clavegueram. L’Entitat Gestora haurà de contestar a les reclamacions dels abonats que li ho
formulin per escrit en un termini no superior a vint (20) dies hàbils. Serà obligació de l’Entitat
Gestora l’existència i manteniment del corresponent registre d’entrada de reclamacions. En
tots els casos es proporcionarà als usuaris, en el moment de la comunicació, còpia de l’escrit
de reclamació, en el qual quedi reflectit l’objecte de la reclamació/denuncia i en què consti
data d’entrada, causa denunciada i segell de l’Entitat Gestora. Una còpia de la reclamació i
de la contestació haurà de ser enviada obligatòriament per l’Entitat Gestora a l’Ajuntament
dins de les quaranta-vuit (48) hores següents a la comunicació a l’usuari. En cas de
cobrament de quantitats indegudes, la devolució d’aquestes ha de ser immediata, un cop
comprovat l’error de facturació dins del termini de contestació establert. Les reclamacions
que es formulin per danys i perjudicis que es causin per l’Entitat Gestora es regiran per la
legislació aplicable, tenint en compte la naturalesa de les mateixes i el seu caràcter
contractual o extracontractual.
7. Mantenir un servei d’avisos on els usuaris puguin dirigir-se per comunicar possibles avaries
o per donar informació en supòsits d’urgència. L’Entitat Gestora disposarà d’una oficina per
a l’atenció i relació amb els usuaris del Servei. Així mateix, posarà a disposició dels clients
una pàgina web on hi figurin els preus o tarifes vigents en cada moment, normativa
d’aplicació, incidències del Servei, i tota aquella informació que l’Ajuntament estimi d’interès
per als usuaris. Aquesta pàgina web facilitarà un sistema de recepció d’avisos per a la
comunicació d’avaries o incidències en la xarxa.
8. Remetre a l’Ajuntament les sol·licituds de connexió que hagin estat presentades.
9. Aplicar els preus o tarifes vigents en cada moment a l’hora de facturar als usuaris la taxa,
o en el seu cas, la prestació patrimonial no tributària per a la prestació del Servei de
Clavegueram del Terme Municipal de Sant Pere de Ribes, en el supòsit de que l’Ajuntament
hagi encarregat aquesta funció recaptatòria.
10. El seu personal, en les relacions amb els usuaris, anirà proveït d’aquella documentació
que acrediti degudament la seva identitat.
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 – 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 – A/e: ajuntament@pereribes.diba.es
www.santperederibes.org
4

Àrea de Serveis Territorials
Regidoria de Serveis i Medi Ambient

11. L’Entitat Gestora està obligada a col·laborar amb les Autoritats i Centres d’Educació per
facilitar, en harmonia amb les necessitats d’explotació, que els abonats, usuaris o públic en
general, puguin conèixer el funcionament de les mateixes, sota la seva responsabilitat i
criteri, en els moments més adequats per garantir la menor interferència amb la prestació del
Servei.
ARTICLE 9. DRETS DE L’ENTITAT GESTORA
Sense perjudici d’aquells altres drets que, en relació amb situacions específiques, puguin derivarse per a l’Entitat Gestora, la mateixa tindrà, amb caràcter general, els següents drets:
a) Inspecció d’instal·lacions interiors: a l’Entitat Gestora, sense perjudici de les
competències que la legislació vigent confereixi als diferents òrgans de l’Administració, li
assisteix el dret d’inspeccionar, revisar i intervenir, amb les limitacions que s’estableixin en
el present Reglament, les instal·lacions interiors de l’abonat que, per qualsevol causa, es
trobin o puguin trobar-se en servei.
b) Cobraments per facturació: a l’Entitat Gestora li assisteix el dret a percebre l’import de les
facturacions o càrrecs que, reglamentàriament, facturi a l’abonat.
ARTICLE 10. OBLIGACIONS DE L’ABONAT
Amb independència d’aquelles situacions que siguin objecte d’una regulació especial en aquest
Reglament, de les que puguin derivar-se obligacions específiques per a un abonat, aquests
tindran, amb caràcter general, les obligacions següents:
1. Pagament de rebuts i factures: en reciprocitat a les prestacions que rep, tot abonat estarà
obligat al pagament puntual dels càrrecs que li formuli l’Entitat Gestora d’acord amb els preus
o tarifes vigents en cada moment. Així mateix, l’abonat vindrà obligat al pagament puntual
dels càrrecs que se li facturin derivats del Servei específic que rebi o per la prestació d’un
servei individualitzat.
2. Conservació d’instal·lacions: tot abonat haurà d’utilitzar de forma correcta

les

instal·lacions a la seva disposició, adoptant les mesures necessàries per a la seva adequada
conservació i evitant el retorn a la xarxa de possibles aigües contaminants, mantenint a més,
les xarxes d’evacuació d’aigües residuals i connexions corresponents, quedant prohibida
qualsevol manipulació o alteració dels seus elements per part de personal no autoritzat.
3. Facilitats per a les instal·lacions i inspeccions: tot abonat haurà de facilitar a l’Entitat
Gestora la col·locació dels elements precisos en la propietat objecte de la sol·licitud, i
permetre l’entrada al personal autoritzat que així ho acrediti i per motius justificats, amb la
finalitat que pugui efectuar totes les comprovacions que estiguin relacionades amb
l’abocament. Igualment, el peticionari haurà de cedir a l’Entitat Gestora l’ús dels locals,

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 – 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 – A/e: ajuntament@pereribes.diba.es
www.santperederibes.org
5

Àrea de Serveis Territorials
Regidoria de Serveis i Medi Ambient

recintes o arquetes necessaris per a la instal·lació d’equips de mesura i elements auxiliars
adequats en cada cas.
El peticionari haurà de facilitar una ubicació que permeti l’accés amb caràcter permanent als
equips de mesura per part de personal autoritzat del Servei.
En el cas de recintes privats d’urbanitzacions, la comunitat de propietaris facilitarà l’accés
amb caràcter permanent al personal autoritzat del Servei per a la realització de les tasques
de manteniment. Es prendran els acords que es considerin pertinents en cada cas.
4. Derivacions a tercers: els abonats hauran d’abstenir-se d’establir o permetre derivacions
en la seva instal·lació per evacuar aigua d’altres locals o habitatges a els consignats en la
autorització de connexió.
5. Avisos d’avaries: els abonats hauran de, en interès general i en el seu propi, posar en
coneixement de l’Entitat Gestora qualsevol avaria o pertorbació produïda, o que al seu parer
es pogués produir en el Servei de Clavegueram.
6. Usos i abast del Servei: els abonats estan obligats a utilitzar el Servei de Clavegueram en
la forma i per als usos contractats. Per a qualsevol modificació que impliqui augment de cabal
o increment de connexions, l’abonat està obligat a sol·licitar la corresponent autorització a
l’Entitat Gestora.
7. Notificació de baixa: l’abonat que desitgi causar baixa en el Servei estarà obligat a
comunicar per escrit a l’Entitat Gestora aquesta baixa amb l’antelació de quinze (15) dies
indicant, en tot cas, els motius i la data en què ha de cessar. Per a causar baixa s’ha d’estar
al corrent de pagament, abonant tot l’import endeutat si n’hi hagués algun.
8. Respectar les obligacions, límits i prohibicions establertes en el present Reglament.
9. En cas que no es gaudeixi d’una connexió al Servei, preveure aquelles mesures que, d’acord
amb la normativa vigent, li siguin exigibles per a l’evacuació de les seves aigües residuals.
ARTICLE 11. DRETS DE L’ABONAT
Sense perjudici d’aquells altres que en relació amb situacions específiques puguin derivar-se per
als abonats, aquests tindran, amb caràcter general, els següents drets:
1. Contracte: a la formalització, per escrit, d’un contracte en què s’estipulin les característiques
bàsiques del Servei, expressades segons l’establert en el present Reglament.
2. Servei permanent: a disposar de servei d’evacuació d’aigües residuals generades, d’acord
amb les condicions que s’assenyalen en el contracte subscrit entre les parts (Entitat Gestora
i Abonat), sense altres limitacions que les establertes en el present Reglament i altres
disposicions d’aplicació, així com als aclariments, informacions i assessorament necessaris
per adequar la contractació als serveis necessaris reals.
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3. Facturació: a que se li facturin els serveis que rebi pels conceptes i quanties vigents en cada
moment i amb la periodicitat establerta en les Ordenances Reguladores.
4. Reclamacions: els abonats podran formular reclamacions directament a l’Entitat Gestora,
verbalment o per escrit. En aquest últim cas, la reclamació s’entendarà desestimada si
l’Entitat Gestora no emet la corresponent resolució en un termini de quinze (15) dies. Contra
la resolució expressa o presumpta es podrà reclamar, en el seu cas, en el termini d’un (1)
mes, davant l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, qui ho haurà de resoldre. Si
transcorreguessin tres (3) mesos sense resolució expressa, s’entendrà desestimat el recurs,
quedant oberta la via del Contenciós Administratiu.
5. Informació: a realitzar consultes sobre les qüestions derivades de la prestació i
funcionament del servei que li afecti, així com a rebre contestació per escrit en un termini no
superior a deu (10) dies hàbils de les consultes formulades per aquest procediment.
Igualment, tindrà dret a que se li informi de la Normativa Vigent que li és d’aplicació. També
pot sol·licitar pressupostos previs a les instal·lacions referents a la contractació.

CAPÍTOL III. CONDICIONS DEL SERVEI
ARTICLE 12. CONDICIONS GENERALS
En qualsevol cas, correspondrà a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes la concessió de la llicència
de connexió i del permís d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram, d’acord amb
les disposicions legals del pertinent aplicació, podent-se tramitar les sol·licituds, en el seu cas,
a través de l’Entitat Gestora, en cas que sigui persona diferent a l’Ajuntament.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes podrà establir limitacions en la concessió
d’abocaments d’aigües residuals o fins i tot, atorgar aquesta concessió en precari quan les
circumstàncies ho facin aconsellable.
Per assegurar el compliment d’aquest Reglament, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ja sigui
directament o a través de l’Entitat Gestora, tindrà facultat per inspeccionar les instal·lacions
interiors dels usuaris que estiguin relacionades amb el sanejament en el Terme Municipal.
ARTICLE 13. DISPONIBILITAT
Als efectes d’aplicació d’aquest Reglament, es considera que un immoble ha de disposar de
connexió a la xarxa de clavegueram d’aigües residuals quan aquesta existeixi a menys de 100
metres de l’immoble o parcel·la en qüestió i la nova connexió no representi una sobrecàrrega
significativa del sanejament en el punt de connexió.
ARTICLE 14. RÈGIM JURÍDIC DEL SERVEI
El Servei de Clavegueram es regeix per les següents NORMES:
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1. Pel que fa a requeriments sanitaris, per la legislació general sanitària i en el que estableix
aquest Reglament.
2. Pel que fa a requeriments tècnics, per la legislació de caràcter tècnic i industrial que els sigui
aplicable i pel que determina aquest Reglament.
3. Pel que fa als drets dels usuaris, per la legislació general de protecció d’usuaris i consumidors
i pel que estableix aquest Reglament.
4. Pel que fa al règim econòmic, pel Text Refós de Disposicions Vigents en matèria de Règim
Local, la Llei Reguladora de

les Hisendes Locals, per Reglament de Serveis de

les

Corporacions Locals, pel Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya i d’altres disposicions de caràcter general aplicable, així com per les Ordenances
Fiscals que puguin ser d’aplicació i pel present Reglament.
5.

Les Potestats d’inspecció i de sanció es regiran també per l’establert en aquest Reglament
i altres disposicions generals aplicables en matèria de règim sancionador de les
Administracions Públiques.

ARTICLE 15. LÍMIT D’INSTAL·LACIONS
Es defineixen dues tipologies d’instal·lacions en el Servei:
1. Es consideren instal·lacions exteriors del Servei aquelles que serveixen conducció, per al
seu tractament, impulsió, així com les de recollida, transport i evacuació i bombeig d’aigües
residuals i pluvials, fins on finalitzi la xarxa de sanejament.
2. Es consideren instal·lacions interiors de sanejament del Servei, a les canalitzacions, fins
i tot les seves peces especials, arquetes, pous, elements de seguretat i altres que permetin
l’evacuació de les aigües residuals i pluvials d’una propietat, existents aigües arriba de
l’arqueta de connexió, o arqueta de la sortida de l’edifici, i, de no existir aquesta, des de la
seva intersecció amb el plànol de la façana de l’immoble o, en el seu cas, de la cerca o límit
exterior de la parcel·la annexa, si n’hi hagués.
ARTICLE 16. AUTORITZACIONS DE POSADA EN SERVEI
1. Els abonats hauran d’informar a l’Entitat Gestora de les modificacions que pretenen realitzar
en la disposició o característiques de les seves instal·lacions interiors d’abocament, així com
obtenir del propietari de l’immoble al què pertanyin, les autoritzacions precises per dur a
terme les modificacions citades.
2. Quan l’Entitat Gestora observi o comprovi l’existència d’alguna anomalia o deficiència que
exigís la realització d’obres per a la seva reparació, es requerirà al propietari ordenant-li
l’execució de les que es determinin en el termini que es fixi, transcorregut el qual sense haverles efectuat es procedirà per l’Ajuntament a la rescissió del contracte de Servei i s’aplicarà la
sanció corresponent.
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3. Instal·lacions interiors per al Servei de Clavegueram:
a) La instal·lació de desguàs interior de l’edifici s’haurà de dur a terme pel promotor o
propietari ajustant-se a al disposat en la normativa vigent d’aplicació.
b) La neteja, conservació i reparació dels desguassos particulars es durà a terme pels
propietaris i a compte dels mateixos, en els trams dins de la seva propietat.
ARTICLE 17. MODALITATS D’ABOCAMENT
1. Abocaments domèstics.
Es consideren abocaments domèstics els procedents d’habitatges, instal·lacions comercials,
institucions i centres públics i similars, que comporten fonamentalment residus procedents de la
preparació, cocció i manipulació d’aliments, rentat de roba i utensilis, així com excrements
humans o materials similars procedents d’instal·lacions sanitàries.
Els abocaments domèstics a la xarxa de sanejament hauran de complir les NORMES de qualitat
de les aigües segons el seu ús, les NORMES de qualitat ambiental i qualsevol altra normativa
vigent en la matèria.
Els habitatges aïllats que no puguin connectar-se al sanejament hauran de disposar del seu propi
sistema de recollida, tractament i evacuació o emmagatzematge, que hauran d’ajustar-se
necessàriament a les prescripcions de la Llei 4/2009, de 14 de maig, de protecció ambiental
integrada i altres disposicions que li siguin d’aplicació.
2. Abocaments no domèstics.
Es consideren abocaments no domèstics els consums d’aigua no efectuats des d’habitatges o
realitzats des de locals i establiments utilitzats per efectuar qualsevol activitat pecuària, comercial
o industrial o de serveis.
Queden totalment prohibits els abocaments directes o indirectes a la xarxa de sanejament de
tots els compostos i matèries que, de forma no exhaustiva i agrupats per afinitat o similitud
d’efectes, s’assenyalen en l’Annex I del present Reglament d’ “Ordenança abocaments no
domèstics a la xarxa de clavegueram municipal”.

CAPÍTOL IV. CONCESSIÓ I CONTRACTACIÓ DE L’ABOCAMENT
ARTICLE 18. SOL·LICITUD DE CONNEXIÓ
Els interessats hauran de sol·licitar a l’Ajuntament, ja sigui directament o a través de l’Entitat
Gestora, la llicència de connexió a la xarxa de clavegueram prèvia presentació dels següents
documents:
a. Contracte de concessió de connexió d’abocament.
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b. Plànol de la xarxa de desguàs interior de l’edifici en planta i alçat, a escales respectives
1:100 i 1:50, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.
c.

Descripció de les disposicions i dimensions adequades per a un desguàs correcte, amb
especificacions del material, diàmetre i pendent longitudinal.

d. En el seu defecte, s’haurà d’adjuntar la documentació establida en l’Annex I del present
Reglament.
ARTICLE 19. REQUISITS I CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA CONNEXIÓ
1. A més de guardar en la seva construcció les disposicions i dimensiones adequades per a un
desguàs correcte, prèvia determinació de les necessitats d’evacuació de l’edifici, les
connexions es situaran a cota inferior a la rasant de la vorera i seran completament
estanques a la pressió mínima d’1 kg/cm2. Igualment, es recomana complir les següents
prevencions:
a. El diàmetre interior del clavegueró no serà en cap cas inferior a 20 centímetres de
diàmetre, i la seva pendent longitudinal superior al 2%.
b. S’haurà d’instal·lar en l’arqueta de sortida, un sifó general en cada edifici per evitar el
pas de gasos i múrids.
c.

Abans del sifó general de l’edifici, però en el seu interior, es disposarà obligatòriament
d’una canonada de ventilació sense sifó ni tancament, que sobrepassi en dos metres
l’últim plànol accessible de l’edifici i que s’haurà de situar com a mínim uns altres dos
metres de distància dels immobles veïns.

d. Per la mencionada canonada, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que,
respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament
protegits per sifons o reixes anti múrids.
e. En els edificis ja construïts, les construccions d’aigües pluvials podran ser usades com a
xemeneies de ventilació, sempre i quan siguin susceptibles d’adaptar-se a les condicions
assenyalades anteriorment i desguàs directament a l’embornal.
2. Serà d’exclusiva competència de l’Ajuntament, en el seu cas, de l’Entitat Gestora, construir
els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i
procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats, tot això per compte i càrrec del
propietari i d’acord amb el pressupost que a l’efecte es realitza en base als preus aprovats
per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
ARTICLE 20. OBLIGACIONS DEL PROPIETARI
1. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat,
l’elevació haurà de ser realitzada pel propietari de la finca.
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2. En cap cas podrà exigir-se a l’Administració competent responsabilitats pel fet que a través
de la connexió de desguàs puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la
claveguera pública.
3. En cap cas es podran efectuar connexions ni cap obra de sanejament sense la llicència
prèvia de connexió.
4. La connexió a la xarxa de clavegueram d’un nou usuari haurà de complir les exigències
d’aquest Reglament i del Pla General d’Ordenació Municipal.
ARTICLE 21. LIMITACIONS
No està permès abocar aigües residuals a través de connexions mòbils. Sense això, es podran
traslladar les aigües residuals procedents de granges, instal·lacions provisionals com fires o
altres tipus d’esdeveniments del terme municipal, i establiments industrials fins el sistema de
depuració mitjançant camions cisterna per a poder ser tractades, sempre que siguin admeses
pel gestor de la planta depuradora i amb estricte compliment del que disposa l’art. 16 del R.D.
130/2003 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament.
ARTICLE 22. SISTEMES PARTICULARS
En el supòsit de ser necessari construir xarxes de clavegueram dins de finques de titularitat
privada (parcel·les en urbanitzacions o polígons industrials) s’establiran les següents servituds
amb l’objectiu de permetre les possibles reparacions i protegir les instal·lacions d’avaries, d’acord
amb l’establert en l’Ordre de 5 de juliol de 1993, per la qual s’aprova el procediment de control
aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl:
a. Servitud de clavegueram: comprèn una franja longitudinal paral·lela a l’eix de la
claveguera i el seu llarg, a la que està totalment prohibida l’edificació i la plantació
d’arbres i altres vegetals. La seva amplitud (h) a cada costat de l’eix ve donada per
l’expressió h = Re + 1, expressada en metres, on Re és el radi exterior horitzontal de la
claveguera en la seva part més ampla.
b. Servitud de protecció del col·lector general: comprèn una franja definida igual que
l’anterior i on està permesa l’edificació però no la plantació d’arbres o plantes d’arrel
profunda. La seva amplitud és de h = Re + 3, expressada en metres.
ARTICLE 23. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES CONNEXIONS
La conservació i manteniment de les connexions de la xarxa de clavegueram seran
responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, qui ho podrà fer a través de l’Entitat
Gestora. Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que per part de l’Ajuntament o de
l’Entitat Gestora s’hagin hagut de dur a terme per a un correcte funcionament de la connexió,
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comprendran el tram de desguàs situat a la via pública, i les del tram interior de la finca les haurà
de fer el propietari al seu compte i càrrec.
ARTICLE 24. CONTRACTACIÓ
A partir de la sol·licitud de Servei, l’Entitat Gestora comunicarà les condicions tècniceconòmiques per realitzar el mateix, en un termini de vint (20) dies hàbils.
El sol·licitant, un cop conegudes les condicions tècnic-econòmiques, disposarà d’un termini de
trenta (30) dies per a la formalització del contracte. Transcorregut el termini sense que s’hagi
formalitzat, s’entendrà decaiguda la sol·licitud, sense més obligacions per a l’Entitat Gestora.
En el moment de la contractació del Servei es meritaran les taxes o tarifes pels drets de connexió
vigents en cada moment.
Un cop satisfetes totes les obligacions i complerts tots els requisits corresponents pel sol·licitant,
l’Entitat Gestora estarà obligada a la posada en servei de la instal·lació en el termini establert de
quinze (15) dies hàbils a partir de la data de contractació i abonament.
No es durà a terme la prestació de Servei de Clavegueram sense que l’usuari hagi subscrit amb
l’Entitat Gestora el corresponent contracte de servei.
ARTICLE 25. CAUSES DE DENEGACIÓ DEL CONTRACTE
La facultat de concessió d’abocament correspon a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb
subjecció a les NORMES reglamentàries vigents.
No obstant, l’Entitat Gestora podrà proposar la denegació de la contractació per les causes
especificades en el present Reglament. La negativa per part de l’Entitat Gestora a subscriure el
contracte de servei podrà ser recorreguda per el sol·licitant.
ARTICLE 26. TITULARITAT DEL CONTRACTE I CANVI DE TITULAR
El contractant del Servei serà el titular o titulars de la finca, local, habitatge o indústria o qui el
representi legalment, a excepte de les excepcions que es detallen en aquest article. En el seu
cas, el contractant podrà ser l’inquilí, amb autorització expressa de la propietat en la què aquesta
última assumirà el deute, en el seu cas, que l’inquilí deixés pendent de pagament amb el
prestador del Servei.
En els casos de canvi de titularitat de la finca, local, habitatge o indústria, el vigent contractant
del Servei i el nou titular, hauran de comunicar a l’Entitat Gestora el canvi que hi ha hagut, amb
l’objectiu de procedir a formalitzar un nou contracte a nom del nou titular. Els canvis de titularitat
no meritaran cap import per als usuaris o clients i només es podran realitzar sempre que no
existeixi cap deute en aquest contracte.
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Si hi hagués hagut modificació de la propietat de la finca, local, habitatge o indústria sense canvi
de titularitat del contracte de Servei, el nou propietari s’entendrà inexcusablement subrogat en
les responsabilitats assumides per l’anterior propietari en relació amb els incompliments del
contracte i rescabalament de danys que poguessin causar-se a l’Entitat Gestora per part dels
habitants de l’immoble.
ARTICLE 27. SUBROGACIÓ
Al decés del titular del contracte, els seus hereus podran subrogar-se en els drets i obligacions
del contracte.
En el cas d’entitats jurídiques, qui es subrogui o substitueixi en drets i obligacions podrà fer el
propi en el contracte, condicionat a la presentació davant l’Entitat Gestora de tota la
documentació necessària que acrediti el dret a la subrogació.
El termini per a subrogar-se serà de sis (6) meses a partir de la data del fet causant. Passat
aquest termini, es cobraran novament les despeses d’alta que hi haguessin.
ARTICLE 28. DURADA DEL CONTRACTE
Amb caràcter general, el contracte de subministrament es subscriurà amb caràcter indefinit, no
obstant, el client podrà donar-lo per acabat en qualsevol moment en les condicions definides en
l’0 del present Reglament.
Els subministraments provisionals es contractaran sempre amb caràcter temporal.
ARTICLE 29. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE
Són causes de suspensió del contracte:
1. Quan un usuari disposi del Servei sense contracte als seu nom que l’empari com a abonat i
es negui a la seva subscripció quan sigui requerit per a això per l’Entitat Gestora.
2. Si l’abonat no satisfà l’import de dos rebuts consecutius.
3. Quan l’abonat no permeti l’entrada en el local al què afecta el Servei contractat, en hores
hàbils o de normal relació amb l’exterior, al personal que, degudament identificat, tracti de
revisar les instal·lacions.
4. Per manipular la instal·lació, així com per no respectar els precintes col·locats per l’Entitat
Gestora.
5. Per la negativa de l’abonat a modificar el emplaçament de registres o arquetes del Servei per
qualsevol de les causes que autoritza el present Reglament.
6. Per la realització d’usos diferents dels contractats per part de l’abonat.
7. Quan l’abonat permeti que a través de les seves instal·lacions s’aboquin aigües residuals a
tercers, i
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8. en general, quan l’abonat no compleixi, en qualsevol dels seus aspectes, el contracte que
tingui establert amb l’Entitat Gestora o les condicions generals d’utilització del Servei.
En qualsevol cas, aquestes suspensions, prèvia tramitació del corresponent expedient, es
produiran sense perjudici de les indemnitzacions i/o penalitzacions a que hi poguessin haver com
a conseqüència de qualsevol de les anomalies previstes.
ARTICLE 30. PROCEDIMENT DE SUSPENSIÓ
L’Entitat Gestora haurà d’informar a l’abonat per correu certificat o qualsevol altre mitjà que
garanteixi la recepció de l’avís per part d’aquest de la notificació de suspensió a l’Ajuntament. Es
considerarà que queda autoritzada si no rep ordre contraposada de l’Ajuntament en el termini de
quinze (15) dies, comptats a partir de la data en què es registra la notificació dels fets.
La suspensió per part de l’Entitat Gestora no podrà realitzar-se en dies festius o dies en què, per
qualsevol motiu, no hi hagi servei administratiu i tècnic d’atenció al públic, a efectes de la
tramitació completa del restabliment del Servei, ni en vigílies del dia en què es donin algunes
d’aquestes circumstàncies.
El restabliment del Servei es realitzarà el mateix dia o, en el seu defecte, al següent dia hàbil en
que hagin estat reparades les causes que van originar la suspensió.
ARTICLE 31. EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Es durà a terme per les següents causes:
1. A petició de l’abonat.
2. Per resolució de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a petició de l’Entitat Gestora, en els
següents casos:
a. Per persistència de les causes de suspensió especificades en l’0 del present
Reglament.
b. Per incompliment per part de l’abonat del contracte i de les obligacions que d’ell se’n
deriven.
c.

Per utilització del Servei sense ser el titular contractual del mateix o sense
autorització d’aquest.

La represa del Servei, després d’haver-se extingit el contracte per qualsevol de les causes
assenyalades anteriorment, només podrà efectuar-se mitjançant una nova sol·licitud, subscripció
de nou contracte i pagament dels drets corresponents, així com, en cas d’existir, pagament de la
liquidació del deute pendent.

CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC
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ARTICLE 32. RÈGIM ECONÒMIC DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Els abonats del sistema públic de clavegueram estan obligats a l’abonament de les quantitats
que els corresponguin de forma individualitzada per la prestació d’aquest Servei en el Terme
Municipal de Sant Pere de Ribes, en la forma en què cada cas es determini per l’Ajuntament,
atenent a la modalitat de gestió que pugui existir en cada moment, i en atenció, si fos el cas, de
l’establert en les Ordenances aprovades.
ARTICLE 33. SISTEMA TARIFARI
S’entendrà per sistema tarifari al conjunt dels conceptes de clavegueram que conformen el preu
total que el client ha de pagar segons el tipus de Servei contractat. El sistema, els tipus tarifaris i
els terminis i periodicitat de facturació seran els establerts en cada moment en les ordenances
d’aplicació.
ARTICLE 34. FACTURES
Les factures dels imports del servei prestat es confeccionaran periòdicament, incloent-se en els
mateixos els impostos i altres taxes que puguin correspondre. Es confeccionarà una factura per
a cada abonat.
L’Entitat Gestora especificarà en les seves factures el desglossament del sistema tarifari
aplicable, fixant clarament tots i cadascun dels conceptes de facturació.
En les factures emeses hi hauran de constar, a més, les dades identificadores de l’abonat i
domicili del contracte, import del Servei i tributs que es repercuteixin, termini de pagament, dades
de l’Entitat Gestora i informació sobre de les Ordenances d’aplicació, com a mínim.
ARTICLE 35. VIA DE CONSTRENYIMENT
S’iniciarà el procediment administratiu de constrenyiment en els termes de l’Article 69 i següents
del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació
i altres normativa de desenvolupament.

CAPÍTOL VI. INSPECCIÓ I RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 36. ÒRGAN COMPETENT I TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS
Els incompliments que es produeixin d’acord amb la present normativa reguladora del
clavegueram i dels abocaments seran objecte de sanció per part de l’Ajuntament de Sant Pere
de Ribes d’acord amb el previst en aquest Reglament, i de forma supletòria, pel previst en el
Reglament de Procediment Sancionador aprovat per la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú modificada per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.. En el supòsit
que els fets objecte de sanció siguin sancionats per una altra normativa administrativa sectorial
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d’aplicació general, s’aplicarà aquesta, sense que en cap cas puguin recaure diferents sancions
pel que fa a un mateix fet infractor.
Els infractors queden a més, obligats, a la reparació dels danys que puguin produir-se en les
instal·lacions del Servei o al medi receptor.
ARTICLE 37. INSPECCIÓ D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI
El personal de l’Entitat Gestora està facultat, als efectes d’aquest Reglament, per visitar i
inspeccionar els locals en què es realitzin abocaments a la xarxa de clavegueram, així com a les
instal·lacions corresponents, observant si existeix alguna anomalia.
ARTICLE 38. ACTUACIÓ INSPECTORA
El personal de l’Entitat Gestora, en concordança amb la gravetat dels fets dels potencials fraus
comesos, podrà precintar, si és necessari, els elements inherents a la infracció sense que això
suposi la suspensió del Servei.
Seguidament, es realitzarà un Acta d’Inspecció en presència de l’abonat si fos possible, que
contindrà, com a mínim, la següent informació:
1. Data i hora de la visita.
2. Identificació de l’abonat, habitant de l’habitatge o persona present en la inspecció i
direcció del local objecte de la inspecció.
3. Descripció detallada de la inspecció realitzada i de les possibles anomalies trobades.
4. Possibles aportacions a l’Acta que l’abonat o persona present en la inspecció vulgui fer
constar.
L’Entitat Gestora, a la vista de l’acta redactada, requerirà al propietari de la instal·lació perquè
corregeixi les deficiències observades en la mateixa, amb l’advertència que, de no dur-lo a efecte
en el termini de cinc (5) dies hàbils, s’aplicarà el procediment de suspensió del Servei que
correspongui.
ARTICLE 39. FRAUS
Es consideraran fraus totes les accions dutes a terme per l’usuari d’un Servei d’abocament, sigui
abonat o no al mateix, amb ànim de lucre il·lícit i amb un perjudici per a l’Entitat Gestora i/o
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Es considera frau qualsevol de les següents accions:
a. Utilitzar el Servei sense haver subscrit contracte.
b. Executar connexions sense haver obtingut la corresponent concessió segons els
requisits previstos en el present Reglament.
c.

Falsejar la declaració de tipologia d’ús i/o realitzar l’abocament d’aigües residuals en
quantitat, o amb continguts, diferents dels autoritzats en la connexió d’abocament, amb
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detriment per a l’Entitat Gestora per aplicació de taxes o tarifes inferiors a les que
corresponen.
d. Establir o permetre ramals, derivacions o empelts que puguin comportar l’ús fraudulent
del Servei per l’interessat o per tercers.
e. Introduir modificacions o realitzar ampliacions en la instal·lació, sense prèvia autorització.
ARTICLE 40. INFRACCIONS
Es consideren infraccions lleus els incompliments de les obligacions de l’abonat o de les
prohibicions específiques establertes, excepte les relatives a obligacions econòmiques o aquelles
que els articles següents qualifiquin de greus o molt greus.
En concret, es qualifiquen com a infraccions lleus les següents:
a) Qualsevol incompliment dels deures i obligacions establertes en el present Reglament
que per la seva escassa entitat no ocasionin perjudici per a l’Entitat Gestora ni danys
apreciables en les instal·lacions municipals i en el seu funcionament.
Tindran la consideració d’infraccions greus les següents accions o omissions:
a) No respectar els precintes col·locats per l’Entitat Gestora o pels organismes competents
de l’Administració o manipular les instal·lacions del Servei.
b) Dificultar les tasques del personal de l’Entitat Gestora, ja sigui impedint, dificultant o
restringint les visites o bé amenaçant o intimidant a aquest personal.
c) La reiteració de tres infraccions lleus en un (1) any.
Es consideren infraccions molt greus:
a) Realitzar qualsevol tipus de manipulació de la xarxa municipal.
b) L’ocultació, inexactitud o falsedat de les declaracions per a l’ús del Servei o per a la
determinació de les quotes d’enganxament.
c) Realitzar, sense autorització de l’Ajuntament, o sense ajustar-se a les condicions de les
mateixes, connexions a les xarxes municipals. És a dir, l’existència de connexions o
derivacions clandestines.
d) La utilització de la connexió d’una finca per efectuar l’abocament d’una altra, sense
autorització prèvia i expressa per part de l’Entitat Gestora.
e) Qualsevol altra acció o omissió que es realitzi infringint la normativa del present
Reglament amb la finalitat de lucre i en perjudici de l’Entitat Gestora o de l’Ajuntament.
f)

La reiteració de tres infraccions greus en un (1) any.

ARTICLE 41. SANCIONS
Serà sancionable qualsevol incompliment de l’especificat en el present Reglament, bé pels
abonats o bé per l’Entitat Gestora. Les sancions per infracció al present reglament seran de tipus
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econòmic, i independents de les mesures reparadores que s’imposin a l’infractor, segons el cas,
amb l’objectiu que s’adapti al present reglament o repari el dany causat.
La imposició de sancions és independent de l’obligació exigible, en qualsevol moment, al
responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada en el seu estat originari, així
com la indemnització pels danys i perjudicis causats en les instal·lacions municipals, obres
annexes, o qualsevol altre bé del patrimoni municipal o de l’Entitat Gestora que hagi resultat
afectat. La reposició i reparació s’executarà per l’Entitat Gestora a càrrec del responsable de la
infracció.
Quan per a la protecció dels diferents aspectes contemplats en aquest Reglament concorrin
NORMES de rang superior, les infraccions seran sancionades d’acord amb les majors quanties i
severes mesures establertes en la legislació vigent.
Les sancions previstes s’imposen amb independència de la responsabilitat civil o penal que pugui
ser exercida davant els Tribunals competents.
ARTICLE 42. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
Per a la graduació de les respectives sancions, es tindran en compte els següents criteris:
•

L’existència d’intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els fets de
l’infractor i el benefici obtingut per aquest motiu de la infracció administrativa.

•

La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la infracció,
a l’alteració causada i al grau d’afectació que aquesta infracció hagi tingut en la salut i
seguretat de les persones.

•

La reincidència. Es considera reincidència quan es comet una infracció del mateix tipus que
altra comesa amb anterioritat, dins del termini dels j mesos anteriors a la realització de la
mateixa infracció, requerint-se que l’anterior o anteriors haguessin adquirit fermesa.

ARTICLE 43. QUANTIA DE LES SANCIONS
Les infraccions comeses pels usuaris del Servei a els preceptes del present Reglament seran
sancionades d’acord amb:
1. Infraccions lleus: amb multa de 60 a 300 euros.
2. Infraccions greus: amb multa de 300 a 600 euros.
3. Infraccions molt greus: amb multa de 600 a 10.000 euros.
Per a la reclamació de sancions per infracció a les prescripcions d’aquest Reglament, en defecte
de pagament voluntari, s’exigirà el procediment administratiu de constrenyiment.

Ajuntament Sant Pere de Ribes. Plaça de la Vila, 1 – 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona)
Tel. 902 076 760 / 93 896 73 00. Fax 93 896 73 01 – A/e: ajuntament@pereribes.diba.es
www.santperederibes.org
18

Àrea de Serveis Territorials
Regidoria de Serveis i Medi Ambient

ARTICLE 44. DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR
Els expedients sancionadors es tramitaran de conformitat amb el present Reglament i pel
procediment sancionador establert en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
ARTICLE 45. JURISDICCIÓ
Els conflictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació d’aquest Reglament es resoldran
en un primer moment per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i, de no considerar-se
conforme, s’haurà d’acudir a la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

A Sant Pere de Ribes, a

de

de 2020

Signat,
SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
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