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REGLAMENT MUNICIPAL SOBRE  

L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI 
 
 

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

 
Article 1. Naturalesa, objecte i àmbit d'aplicació. 
 
És objecte d’aquest Reglament l'ordenació de l'ús de la xarxa municipal de clavegueram 
d'aigües residuals urbanes o fecals, també clavegueram sanitari, per part dels abonats i/o 
usuaris, i del servei municipal d'evacuació de les aigües residuals generades en el terme 
municipal de Binissalem o en d’altres, en cas de conveni interadministratiu. 
 
 
Article 2. Normativa aplicable. 
 
Les activitats previstes a l'article anterior s’han d’ajustar al que estableix aquest Reglament, 
sense perjudici de la normativa de caràcter estatal, autonòmic o municipal sobre la matèria, 
així com a les disposicions de les administracions competents i de l'empresa gestora del 
servei, segons l'orde jeràrquic corresponent i dins les seves respectives competències.  
 
És aplicable el Reglament del servei d'abastament d'aigua de l'Ajuntament de Binissalem 
supletòriament pel que fa a l'estimació del volum dels abocaments, les tarifes i la 
facturació. 
 
 
Article 3. Gestió del servei. 
 
El servei és prestat en règim de gestió directa amb monopoli per a tot el terme municipal de 
Binissalem, per l’Ajuntament la part de la xarxa de clavegueram i per l’Institut Balear de 
Sanejament la part de la Gestió de la Depuradora d’Aigües Residuals, des d’ara empresa 
gestora del servei. 
 
 
Article 4. Abonat. 
 
S'entén per abonat la persona física o jurídica, comunitat de propietaris, béns o d'usuaris 
que tingui accés a la xarxa municipal de clavegueram d'aigües residuals i consti d'alta com 
a tal a l’Ajuntament. 
 
També poden tenir la condició d'abonat les urbanitzacions o polígons no rebuts per 
l'Ajuntament, representats pel promotor o l'entitat urbanística degudament legalitzada, amb 
caràcter provisional fins a la recepció de la urbanització o fins que acabi el termini disposat 
per executar la urbanització de la mateixa. 
 



Les comunicacions, les citacions o les advertències s'entenen amb la persona o entitat que 
figuri com a abonat, dirigides al domicili que hagi indicat expressament o tàcita, al que 
figuri al contracte de subministrament d'aigua potable o a l'immoble connectat a la xarxa. 
 
 
Article 5. Usuari. 
 
S’entén per usuari la persona física o jurídica, la comunitat de propietaris, béns o d'usuaris 
que tingui accés a la xarxa municipal de clavegueram d'aigües residuals, independentment 
que consti d'alta com a abonat al servei. 
 
Les comunicacions, les citacions o les advertències a l'usuari que no compleixi la condició 
d'abonat s’han de dirigir al lloc que resulti de les indagacions pertinents o ell mateix 
indiqui. 
 
 
Article 6. Competències de l'ajuntament i l’empresa gestora del servei. 
 
A fi de garantir la deguda i més adequada prestació del servei correspon a l’Ajuntament i a 
l’empresa gestora del servei: 
 

1. Gestionar el servei en el seu sentit més ampli. 
 
2. Informar, prèviament a la seva aprovació, sobre els plans parcials i especials, els 
programes d'actuació, els projectes d'urbanització i la resta d'actuacions urbanístiques 
públiques o privades respecte de la xarxa de clavegueram sanitari, depuració, 
tractament, reutilització o abocament de les aigües residuals urbanes i proposar les 
correccions que consideri oportunes, així com, abans de la seva recepció, informar 
sobre l'adequació i la correcció de l'obra executada. 
 
3. Determinar i homologar les característiques de les xarxes, les connexions, les 
instal·lacions, els sistemes, els equips i els materials en funció de les condicions i les 
circumstàncies en què s'hagi de prestar el servei en concret. 
 
4. Fixar les tarifes de preus i definir l'estructura tarifària necessària per a la gestió del 
servei, sense perjudici de les competències administratives en llur aprovació. 
 
Les tarifes poden establir diferents condicions econòmiques entre els usuaris atenent 
la seva capacitat econòmica, els distints tipus d'abocaments, el major o menor ús 
estimat de la xarxa i qualsevol altre factor que justifiqui la diferència. 
 
5. Definir, projectar, dirigir i/o executar tota classe d'obra en espai públic que afecti 
l'àmbit regulat en aquest Reglament, per si o per tercers, sense perjudici del dret que 
se li reemborsin els costs, si s’escau, i que pugui autoritzar als particulars la 
intervenció en totes o alguna de les fases del procés en les condicions que en cada cas 
s'estableixin. 
 



6. Efectuar inversions, realitzar estudis i plans, redactar projectes, demanar ajudes i 
finançament, formular suggeriments, propostes i sol·licituds a les administracions 
competents i concloure acords, convenis o contractes amb aquestes o amb persones 
físiques o jurídiques, per a la millor prestació del servei. 
 
7. Establir normes tècniques i operatives sobre el servei, així com les condicions 
contractuals que hagin de regir les seves relacions amb els abonats. 

 
 
 

CAPÍTOL II 
Elements del servei 

 
 
Article 7. 
 
L'empresa gestora del servei i l’Ajuntament han de redactar les normes tècniques que 
defineixin i determinin els elements del servei, la seva manipulació i el seu manteniment, 
que han de ser aprovades per l'administració competent. 
 
 
Article 8. 
 
A efectes d’aquest Reglament s'entén per: 
 

1. Xarxa de clavegueram, xarxa de clavegueram sanitari, xarxa d'evacuació d'aigües 
residuals o fecals, clavegueram públic o municipal o qualsevol altra expressió que 
defineixi el servei descrit: el conjunt de conductes, equips, sistemes o instal·lacions de 
propietat municipal que serveixen per a l'evacuació d'aigües residuals fins al seu 
tractament en depuradora o el seu abocament a la mar o a llera pública, si s’escau. 

 
2. Claveguera pública o municipal: conducte, generalment subterrani, que forma part 
de la xarxa de clavegueram sanitari municipal. 

 
3. Prolongació de la xarxa: acció i efecte de l'extensió de la xarxa de clavegueram 
públic, realitzada després de sol·licitud i amb l’acord entre el sol·licitant i la gestora. 

 
4. Presa: conducte, generalment subterrani, instal·lat en espai públic, que connecta la 
instal·lació interior d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici servit amb la xarxa 
municipal, generalment al pou de bloqueig que es considera part integrant de la presa. 

 
5. Instal·lació interior: conjunt de conductes a l'interior de l'edifici o propietat privada, 
destinats al drenatge i l’evacuació de les aigües residuals generades pels usos de 
l'immoble fins a la seva connexió a la presa. 

 
 
 



Article 9. Xarxa de clavegueram sanitari. 
 
Amb caràcter general, la xarxa de clavegueram pot ser realitzada: 
 

1. Per l'Ajuntament, com a obra municipal a càrrec del pressupost municipal, amb els 
seus propis mitjans, per mitjà de l'empresa gestora del servei o mitjançant contracta. 

 
2. Per l'empresa gestora del servei, en execució de la seva pròpia planificació o per 
acord amb tercers. 

 
3. Per l'urbanitzador o promotor del polígon o unitat d'actuació urbanística que es 
tracti, quan ho exigeixi la normativa urbanística vigent o sigui autoritzat per 
l'Ajuntament o l'empresa gestora del servei. 
 

En tot cas, les instal·lacions realitzades han de complir les exigències tècniques i 
administratives d’aplicació, i passen a ser propietat municipal quan s’acabin amb 
conformitat de l’Administració municipal. 
 
 
Article 10. Prolongacions. 
 
Tota prolongació de la xarxa municipal de clavegueram sanitari, fora de la planificació de 
l'empresa gestora del servei, és a compte del sol·licitant i passa a titularitat municipal una 
vegada realitzada. 
 
 
Article 11. Preses. 
 
1. En relació amb les preses, correspon a l'Ajuntament: 
 

a) La determinació de les seves característiques, les dimensions, el traçat, els 
components, el tipus i qualitat de materials, etc. d’acord amb l'ús previsible, les 
condicions de la xarxa, la seva cota i la resta d'aspectes rellevants. 

 
b) La seva realització material. 

 
c) El seu manteniment o qualsevol manipulació o intervenció posterior, llevat 
d’autorització expressa de la gestora. 

 
2. En els supòsits prevists a la normativa urbanística, o amb autorització de l’Ajuntament, 
els urbanitzadors, promotors o constructors poden realitzar les preses. 
 
A vials de nova planta o en cas d'obres als vials es poden realitzar les preses abans de la 
pavimentació, sense perjudici de l'obligació de sol·licitar a l’Ajuntament l’autorització per 
usar la presa i l'alta com a abonats, si s’escau. 
 



En tot cas, les característiques de les preses s’han d'ajustar a les aprovades per l'Ajuntament 
i l'empresa gestora del servei. 
 
En aquests supòsits, les futures connexions a la xarxa municipal s’han d'efectuar 
precisament a través de les preses ja existents, llevat d’autorització de l’Ajuntament. 
 
3. En cas de demolició i reconstrucció, total o parcial, de l'immoble, de modificació dels 
usos o del cabal de l'afluent, o de qualsevol altre factor que pugui influir en l'adequació de 
la presa a aquest, l’abonat ha d’adaptar a càrrec seu la presa a les noves circumstàncies. 
 
4. Les preses s’han de realitzar a càrrec del sol·licitant i passen a ser de titularitat municipal 
una vegada realitzades. 
 
5. Com a norma general, llevat d’informe dels serveis de la gestora, s’ha de realitzar una 
presa per edifici, que ha de connectar amb la xarxa del carrer a què doni la façana de 
l'immoble. 
 
6. En general, la gestora realitza les preses, a petició de la propietat de l'immoble a servir, i 
a càrrec d’aquesta darrera. 
 
7. La gestora pot autoritzar l'evacuació de les aigües residuals de diversos edificis o 
propietats a través d'una sola connexió. 
 
8. Llevat dels supòsits prevists anteriorment, les preses s’han de realitzar després de la 
sol·licitud del particular. 
 
9. La sol·licitud es pot desestimar en els següents supòsits: 
 

a) Que la propietat estigui fora de la zona urbana. 
 
b) Que no hi hagi xarxa de clavegueram en servei, o sigui insuficient o inadequada, al 
carrer on es pugui connectar la instal·lació interior. En aquest supòsit es pot autoritzar 
després de realitzar la corresponent prolongació o adequació de la xarxa, a càrrec del 
sol·licitant. 
 
c) Que l'afluent previst no compleixi les condicions fisicoquímiques establertes per la 
normativa aplicable a les aigües residuals urbanes i les que figuren a l'annex II 
d’aquest Reglament amb caràcter de norma reglamentària. 
 
d) Per inadequació de la instal·lació interior. 

 
 
Article 12. Instal·lació interior. 
 
1. Les aigües residuals generades en qualsevol classe d'immoble, públic o privat, s'han de 
recollir i conduir, per mitjà dels elements adequats que constitueixen la instal·lació interior, 
fins a la presa a la xarxa pública, generalment al pou de bloqueig. 



 
2. La instal·lació interior d'evacuació d'aigües residuals ha de ser independent de la de 
drenatge i evacuació de pluvials, sense cap punt de connexió entre ambdues en tot el seu 
recorregut ni a la connexió amb la xarxa pública, i complir totes les condicions imposades 
per la normativa vigent en cada moment, per les Normes Subsidiàries i Urbanístiques de 
l’ajuntament de Binissalem i per aquest Reglament. 
 
3. En general, tots els elements de la instal·lació interior han de quedar en una cota superior 
a la de la tapa del pou de registre de la xarxa més pròxima a la presa. 
 
4. Si alguna part de l'immoble està en una cota inferior a la de la xarxa publica la gestora 
del servei pot autoritzar la presa sempre que s'instal·lin els elements o sistemes que 
impedeixin els retorns no desitjats en cas d'entrada en càrrega de la xarxa municipal. 
 
5. No es poden produir retencions d'aigües a cap punt de la instal·lació interior. 
 
6. La realització, el manteniment i la conservació de tots els elements de la instal·lació 
interior correspon als seus propietaris. 
 
7. La instal·lació interior s’ha d'efectuar d'acord amb la normativa aplicable. S'ha 
d’assegurar la ventilació aèria i l'aïllament sifònic de les baixants, independentment de 
l'efecte sifó que es produeix al pou de bloqueig. 
 
8. A les instal·lacions hoteleres, sanitàries, comercials, industrials i de restauració i, en 
suma, a totes les preses que tinguin un caràcter especial ja sigui pel volum del seu afluent 
com per les seves característiques, l'Ajuntament pot condicionar l'alta com a abonat i 
l'abocament a la xarxa de clavegueram a l'adopció de les mesures correctores pertinents. 
 
 
 

CAPÍTOL III 
Drets i obligacions 

 
 
Article 13. 
 
Les aigües residuals urbanes s’han d'abocar a la xarxa municipal, d'acord amb les 
prescripcions de la normativa aplicable en cada moment, Normes Subsidiàries i 
Urbanístiques de Binissalem i aquest Reglament, tret dels casos prevists normativament. 
 
 
Article 14. Drets de l'abonat. 
 
Sense perjudici dels drets que li concedeixi la normativa vigent, l'abonat té dret a: 
 

1. Que se li facturin els serveis prestats pels conceptes i les quanties vigents en cada 
moment. 



 
2. Formular reclamacions davant l’Ajuntament. 
 
3. Sol·licitar i obtenir informació sobre el servei. 
 
 

Article 15. Obligacions de l'abonat i/o usuari. 
 
Sense perjudici de les obligacions que imposi la normativa vigent, l'abonat i/o usuari estan 
obligats a: 
 

1. Utilitzar correctament les instal·lacions interiors, adoptar les mesures necessàries 
per conservar-la adequadament, evitar tota possibilitat de retorn de la xarxa de 
clavegueram municipal i mantenir intactes els elements o sistemes disposats amb 
aquesta finalitat. 
 
2. Complir les condicions generals i específiques establertes per a l'abocament concret 
de què es tracti. 
 
3. Abonar l'import del servei prestat i facturat, amb els seus imposts i recàrrecs. 
 
4. No efectuar abocaments, directes o indirectes, a la xarxa de clavegueram sanitari de 
materials o substàncies prohibides per la normativa general o especifica o el present 
Reglament. 

 
 
Article 16. Drets de l’Ajuntament 
 
Sense perjudici dels drets que li atorgui la normativa vigent, l’Ajuntament té dret a: 
 

1. Cobrar els serveis prestats d’acord amb les tarifes aprovades. 
 
2. Proposar a l'empresa gestora i a les demés administracions públiques l'aprovació i la 
modificació de les condicions i característiques tècniques de les instal·lacions, de les 
tarifes del servei i qualsevol altra mesura que consideri necessària o convenient. 
 
3. Autoritzar o denegar la realització de la presa, de la connexió a la xarxa o de 
l'abocament, d’acord amb la normativa vigent i el present Reglament. 

 
 
Article 17. Obligacions de l’Ajuntament i de l'empresa gestora del servei. 
 
Sense perjudici de les obligacions que imposades la normativa vigent,  l’Ajuntament i 
l'empresa gestora del servei ha de: 
 
1. Mantenir i conservar, a càrrec seu, la xarxa pública de clavegueram, amb totes les seves 
instal·lacions, fins a la seva connexió amb la instal·lació interior, generalment en el pou de 



bloqueig. 
  
El deure de manteniment s'entén sense perjudici del dret de reclamar al responsable del 
dany o deterioració, si s’escau, la corresponent indemnització. 
 
2. Facturar els serveis i tots els conceptes que s’hagin d’incloure en la factura, d'acord amb 
les tarifes del servei i normativa vigent en cada moment, prenent com a base les 
estimacions periòdiques practicades o, si s’escau, aplicant els pactes concertats amb 
l'abonat. 
 
Si entre dues facturacions es produeix una modificació de les tarifes que afecti els diferents 
conceptes de la factura s'ha d’aplicar cada preu proporcionalment al seu temps de vigència. 
 
 
 

CAPÍTOL IV 
Règim econòmic 

 
 
Article 18. Aprovació de les tarifes. 
 
Les tarifes del servei han de ser aprovades per l'Ajuntament. 
 
 
Article. 19. Estructura de les tarifes. 
 
1. En els supòsits que l'abonat disposi de subministrament d'aigua, l'estimació del cabal i el 
volum d'abocaments es pot establir en relació als consums d'aigua registrats, sense perjudici 
d'altres criteris racionals si es comprova que el sistema descrit no és adequat. 
 
2. Es pot establir una estructura tarifària progressiva atenent al major o menor ús previst i 
prenent com a indicador el consum d'aigua o qualsevol altre adequat. 
 
3. La facturació és per períodes vençuts. 
 
4. A les tarifes s'han d’establir, si s’escau, els preus dels serveis i/o abocaments puntuals, 
eventuals, especials o provisionals. 
 
 
Article 20. Serveis especials. 
 
1. Es consideren serveis especials els prestats per l’Ajuntament i l'empresa gestora del 
servei distints de l'evacuació i el tractament de les aigües residuals procedents dels 
immobles connectats a la xarxa de clavegueram públic. 
 
2. No es consideren de prestació obligatòria per part de l’Ajuntament i l'empresa gestora del 
servei i se n'ha de formalitzar el corresponent contracte entre l’usuari i la subministradora. 



 
3. Els serveis especials han de ser indemnitzats o compensats i facturats d'acord amb les 
tarifes vigents. 
 
 
Article 21. Cànons. 
 
Es poden imposar, amb caràcter general per a tots els abonats, cànons de naturalesa finalista 
i temporal per fer front a inversions en infraestructures especifiques. 
 
 
Article 22. Recàrrecs especials. 
 
Es poden establir recàrrecs especials, temporals o definitius, sobre un sector de la població 
o sobre abonats concrets, a fi d'afrontar el major cost de l'execució i l’explotació de les 
obres i instal·lacions específiques, diferents o complementàries de les del servei normal, 
com poden ser instal·lacions per a modificació de pressió o cabal, bombatge, etc., que 
generin un cost addicional. 
 
 
 

CAPÍTOL V 
Condicions d'abocament 

 
 
Article 23. Condicions d'abocament. 
 
En general no es poden efectuar abocaments, directament o indirectament, a la xarxa 
municipal de clavegueram d'aigües residuals que per la seva quantitat i/o característiques 
físiques o químiques puguin representar un risc per a la salut i la higiene públiques i per al 
medi ambient, per al manteniment i funcionalitat de la pròpia xarxa, per al procés de 
depuració d’aquesta i/o que incompleixin la normativa especifica de l'activitat o abocament 
de què es tracte o les limitacions imposades administrativament. 
 
 
Article 24. Prohibicions. 
Sense perjudici de l'anterior, queda prohibit abocar, directament o indirecta, a la xarxa de 
clavegueram públic les substàncies i els materials relacionats a l'Annex II d’aquest 
Reglament i al que es refereix l'article 11. 
 

CAPÍTOL VI 
Inspeccions 

 
Article 25. Inspeccions. 
 
1. L'autoritat municipal, els seus agents i funcionaris i l'empresa gestora del servei, 
mitjançant personal degudament acreditat per la Batlia poden efectuar, comptant amb les 



autoritzacions pertinents, inspeccions de les instal·lacions interiors dels immobles 
connectats a la xarxa municipal per comprovar-ne l’estat. 
 
Se n’ha d’estendre acta en què constin totes les dades i les circumstàncies d'interès, entre 
les quals el lloc, la data i l’hora de la inspecció, les persones presents, la descripció de la 
anormalitat observada i els elements de prova obtinguts, si s’escau. 
 
Una vegada redactada l'acta, s'han de convidar la persona o persones presents que la firmin. 
Hi poden fer constar les observacions que considerin pertinents i a la mateixa acta s’ha de 
fer constar la negativa a firmar, si s’escau. 
 
 
Article 26. Mesures cautelars 
 
Si hi ha indicis de circumstàncies que siguin o puguin ser causa de risc imminent per a la 
salut i la higiene publiques, el medi ambient; pertorbació, dany o risc imminent per a la 
xarxa o infracció flagrant d’aquest Reglament, el mateix inspector actuant pot prendre les 
mesures urgents adequades al cas, que la Batlia ha de ratificar en el termini de 72 hores i 
s’han de notificar a l'afectat, sense perjudici que una vegada adoptades les mesures urgents 
se segueixi el tràmit ordinari. 
 
 
 

CAPÍTOL VII 
Infraccions i sancions 

 
 
Article 27. Infraccions. 
 
1. Les accions o omissions que infringeixin el que preveu el present Reglament generen 
responsabilitat de naturalesa administrativa, sense perjudici de l'exigible en via penal, civil 
o d'un altre ordre en què puguin incórrer. 
 
2. Les infraccions a què es refereix el present capítol es classifiquen en lleus, greus i molt 
greus. 
 
 
Article 28. Tipificació de les infraccions. 
 
1. Són infraccions lleus les vulneracions del present Reglament quan no estan tipificades 
com a greus o molt greus. 
 
2. Són infraccions greus: 
 

a) Realitzar abocaments a la xarxa de clavegueram públic de les substàncies, els 
materials i els productes ressenyats a l'annex únic d'aquest Reglament. 
 



b) No connectar a la xarxa publica de clavegueram, llevat de les excepcions previstes 
en aquest Reglament. 
 
c) Causar danys en elements de la xarxa municipal de clavegueram. 
 
d) Mantenir en servei fosses sèptiques o pous absorbents quan es disposi o es pugui 
disposar de presa a la xarxa municipal. 
 
e) Efectuar abocaments a la xarxa de clavegueram públic, directament o indirecta, 
sense la corresponent llicència o autorització, o sense atenir-se als seus termes o a les 
disposicions d'aquest Reglament i la resta de normativa aplicable. 
 
f) Cometre una infracció lleu quan es doni la circumstància de reincidència. 

 
3. Són infraccions molt greus: les tipificades com a greus, quan es doni la circumstància de 
reincidència. 
 
 
Article 29. Sancions. 
 
Les infraccions a què es refereix l'article anterior es corregeixen aplicant les següents 
sancions: 
 

a) Infraccions lleus: multa de 90 a 300 euros. 
b) Infraccions greus: multa de 300'01 a 900 euros. 
c) Infraccions molt greus: multa de 901'01 a 1803 euros. 
 
 

Article 30. Graduació. 
 
Per a la graduació de les sancions es tenen en compte, a més dels criteris establerts a aquest 
efecte en el Reglament del règim jurídic del procediment general sancionador municipal, 
els següents: 
 

a) La importància o categoria de l'activitat econòmica de l'infractor. 
 
b) La incidència respecte dels drets de les persones en matèria de protecció de la salut,  
seguretat, medi ambient, entorn urbanístic i interessos econòmics. 
 
c) El benefici il·lícit obtingut. 
 
d) La reparació voluntària per part de l'infractor dels perjudicis ocasionats i la seva 
col·laboració amb l'Administració municipal i l’empresa gestora del servei. 

 
A la proposta de resolució de l'expedient sancionador s’ha de justificar expressament la 
concurrència i l’aplicació dels esmentats criteris. 
 



 
Article 31. Relació amb una altra normativa sectorial i infraccions complexes. 
 
1. Les infraccions que per la seva naturalesa, repercussió o efectes estiguin regulades i 
tipificades en normes de sanitat, ordenament urbanístic i de la construcció i la resta de 
normativa sectorial, seran sancionades per l’autoritat conforme a la normativa que 
correspongui atès al rang, la major gravetat de la infracció i de la sanció i la major 
importància del bé protegit. 
 
2. Es consideren actuacions infractores independents les que formant part d'un conjunt 
infractor complex no incideixen en el tipus de la infracció dominant segons el paràgraf 
anterior, en la seva qualificació o en la seva sanció. 
 
 
Article 32. Reparació de danys. Mesures correctores i complementàries. 
 
1. Independentment de la sanció econòmica derivada de les infraccions comeses, l'autoritat 
municipal pot imposar les següents mesures als abonats: 
 

a) La suspensió de l'execució de les obres o instal·lacions que no s’ajustin a la 
normativa d'aplicació. 
 
b) Les mesures correctores de les seves instal·lacions interiors per adequar l'afluent a 
les exigències d'aquest Reglament i de la resta de normativa aplicable. Mentrestant es 
pot deixar en suspens la llicència d'activitat o l'autorització d'abocament. 
 
c) La reparació dels danys i els perjudicis causats i la restauració de la situació a l'estat 
anterior a la infracció. Les obres poden ser duites a terme per l'Ajuntament o per 
l'empresa gestora del servei, atesa la seva naturalesa, o per via d'execució subsidiària. 
Els costs d'execució i de les autoritzacions administratives pertinents són a càrrec 
d'infractor i es pot exigir a l'abonat el pagament anticipat dels costs o la seva fiança. 
 
d) La paralització immediata dels abocaments indeguts, com a mesura 
complementària en els supòsits anteriors. 

 
2. La prescripció de les infraccions o sancions no afecta l'obligació de restaurar la realitat 
física afectada i d'indemnitzar dels danys i perjudicis causats. 
 
 
Article 33. Responsabilitat. 
 
Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques, així com les 
comunitats de béns i semblants que per acció o omissió hagin participat en la comissió del 
fet infractor per qualsevol títol i els qui es qualifiquen com a tals al present Reglament. 
 



Són responsables en concepte d'autor els qui han comès directament o indirecta el fet 
infractor, els qui hagin donat ordres o instruccions pel que fa al cas, els qui se n'hagin 
beneficiat i els qui es defineixin com tals en el context del present Reglament. 
 
En el cas de pluralitat de responsables, la responsabilitat serà solidària. 
 
 
Article 34. Competència i procediment. 
 
1. La competència i el procediment per exercir la potestat sancionadora s'ha d’ajustar, 
segons la naturalesa de la infracció i la seva sanció, al que estableix el Reglament de règim 
jurídic del procediment general sancionador municipal. 
 
2. La prescripció de les infraccions i les sancions es regeix pel que disposa la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (Llei 30/92, 
de 26.11). 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera. En tot el que no preveu el present Reglament hom s’ha d’ajustar al que disposa la 
normativa del règim local, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, així com la legislació sectorial estatal, autonòmica o 
municipal d'aplicació. 
 
Segona. El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) perquè s’ha complit el que disposa l'article 65.2 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 



 
ANNEX ÚNIC 

 
SUBSTÀNCIES, MATERIALS I PRODUCTES L'ABOCAMENT 

DELS QUALS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM PÚBLIC ESTÀ PROHIBIT 
 
 

a) Aigua procedents d’eixugades o afloraments del nivell freàtic. 
 
b) Aigua pluvial de qualsevol procedència. 
 
c) Substàncies perilloses, tòxiques, verinoses o nocives per a l’ésser humà o el medi 
ambient, en estat sòlid, líquid o gasós, pures o mesclades amb altres substàncies. 
 
d) Substàncies sòlides, liquides o viscoses capaces de perjudicar la xarxa de clavegueram i 
les seves instal·lacions o de causar-hi obstruccions. 
 
e) Substàncies inhibidores del procés de depuració. 
 
f) Substàncies incloses en la normativa d'activitats molestes, insalubres, nocives i 
perilloses, en els termes que s’hi estableixen. 
 
g) Especialment, sense caràcter exhaustiu: 
 

1.      acenaftè 
2.      acrilonitril 
3.      acroleïna (Acrolín) 
4.      aldrina (Aldrín) 
5.      antimoni i composts 
6.      asbests 
7.      benzè 
8.      benzidina 
9.      beril·li i composts 
10.    carboni, tetraclorur 
11.    clordan (Chlordane) 
12.    clorobenzè 
13.    cloroetà 
14.    clorofenols 
15.    cloroform 
16.    cloronaftalè 
17.    cobalt i composts 
18.    dibenzofurans policlorats 
19.    diclorodifenil tricloroetà i metabòlits (DDT) 
20.    diclorobenzens 
21.    diclorobenzidina 
22.    dicloroetilens 
23.    2,4-diclorofenol 



24.    dicloropropà 
25.    dicloropropè 
26.    dieldrina (Dieldrín) 
27.    2,4-dimetilfenols o xilenols 
28.    dinitrotoluè 
29.    endosulfà i metabòlits 
30.    endrina (Endrín) i metabòlits 
31.    èters halogenats 
32.    etilbenzè 
33.    fluorantè 
34.    ftalats d'èters 
35.     halometans 
36.    heptaclor i metabòlits 
37.    vhexaclorobenzè (HCB) 
38.    hexaclorobutandiè (HCBD) 
39.    hecalorocicloexà (HTB, HCCH, HCH, HBT) 
40.    hexaclorociclopentadiè 
41.    hidrazobenzè (Diphenylhidrazine) 
42.    hidrocarburs aromàtics polinuclears (PAH) 
43.    isofrona (Isophorone) 
44.    molibdè i composts 
45.    naftalè 
46.    nitrobenzè 
47.    nitrosamines 
48.    pentaclorofenol (PCP) 
49.    policlorat, bifenils (PCB=s) 
50.    policlorat, trifenils (PCT=s) 
51.    2,3,7,8. tetraclorodibenzè-p-dioxina (TCDD) 
52.    tetracloroetilè 
53.    tal·li i composts 
54.    tel·luri i composts 
55.    titani i composts 
56.    toluè 
57.    toxafè 
58.    tricloroetilè 
59.    urani i composts 
60.    vanadi i composts 
61.    vinil, clorur de 
62.    les substàncies químiques de laboratori i composts farmacèutics o veterinaris       

nous, identificables o no i els efectes dels quals puguin suposar risc per al medi 
ambient o la salut humana 

63.    gasolina, benzè, naftalina, fuel, petroli, olis, volàtils o qualsevol altre sòlid, 
líquid o gas, inflamable o explosiu, en cap quantitat 

64.    aigües amb valor de pH inferior a 6 o superior a 9 
65.    qualsevol líquid o vapor la temperatura del qual sigui major de 301°C,  

exceptuant instal·lacions d’habitatges 
66.    dissolvents orgànics i pintures en qualsevol proporció 



67.    carbur càlcic en qualsevol proporció 
68.    detergents no biodegradables qualsevol en qualsevol proporció 
69.    abocaments composts per matèries grasses o olis minerals, o vegetals que   

excedeixin de 100 ppm mesurat com a greix total 
70.    abocaments concentrats de processos de galvanitzats o àcids concentrats de 

tractament de ferro 
71.    líquids que continguin productes susceptibles de precipitar o dipositar a la xarxa 

de clavegueram o de reaccionar amb les aigües d'aquesta i produir substàncies 
compreses en qualsevol dels apartats del present article 

72.    abocaments amb substàncies corrosives, cendres, carbonisses, alquitrà, arena, 
fang, palla, burballes, teixits, pedaços, metalls, vidre, vaixelles, plomes, 
deixalles d'animals, pèl, vísceres, sang, femta, fems, envasos, plàstics, fusta o 
altres substàncies, materials i productes anàlegs, sencers o triturats. 

73.    DBO5 que excedeixin en 500 ppm 
74.    sòlids suspesos que excedeixin en 400 ppm 
75.    DQO que excedeixi en 800 ppm 
76.    alumini que excedeixi en 10 ppm 
77.    arsènic que excedeixi en 0,05 ppm 
78.    bari que excedeixi en 1 ppm 
79.    bor que excedeixi en 2 ppm 
80.    cadmi que excedeixi en 0,01 ppm 
81.    carbur càlcic en qualsevol proporció 
82.    cianurs que excedeixi en 2 ppm 
83.    coure que excedeixi en 0,2 ppm 
84.    crom total que excedeixi en 3 ppm 
85.    crom hexavalent que excedeixi en 0,5 ppm 
86.    diòxid de sofre que excedeixi en 5 ppm 
87.    estany que excedeixi en 2 ppm 
88.    fenols totals que excedeixi en 2 ppm 
89.    fluorurs que excedeixin en 9 ppm 
90.    formaldehids que excedeixin en 5 ppm 
91.    ferro que excedeixi en 10 ppm 
92.    manganès que excedeixi en 2 ppm 
93.    mercuri que excedeixi en 0,1 ppm 
94.    níquel que excedeixi en 0,5 ppm 
95.    plata que excedeixi en 0,05 ppm 
96.    plom que excedeixi en 0,05 ppm 
97.    seleni que excedeixi 0,01 ppm 
98.    sulfurs que excedeixin en 5 ppm 
99.    toxicitat que excedeixi en 15 Equitox m-3 

100.  zinc que excedeixi en 0,3 ppm. 
 

h) L’empresa gestora podrà autoritzar abocaments a la xarxa i instal.lacions gestionades per 
ella, amb concentracions de: 
 

-DBO5, entre 500 i 1.000 ppm. 
 



-Sòlids en suspensió, entre 400 i 800 ppm. 
-DQO, entre 800 i 1.600 ppm. 
 
 

L’usuari estarà obligat a compensar el sobrecost de depuració aplicant sobre el preu 
establert a la tarifa vigent, el factor F, unicament quan F resulti major que la unitat. Aquest 
factor F s’obtindrà mitjançant la següent formula: 
 
 
               DQO-800          SS-400 
F = 1 + --------------- + --------------- 
                  1.600                800 
 
 
En la qual : DQO, es la demanda química d’oxigen al dicromat potàsic, expresada en 
m.g.s./litre de l’efluent. 
 
El factor de correcció F, obtingut de la mostra, s’aplicarà al primer rebut corresponent del 
Servei d’aigua i clavagueram que es produeixi després de la presa d’aquestes mostres. 
Mentres persisteixin les anomalies , es prendran mostres cada dos mesos per a l’aplicació 
del factor de correcció F als rebuts corresponents. 
 
L’obtenció de mostres per a la determinació dels paràmetres que s’indiquen a l’apartat 
anterior , es realitzarà en presència de l’usuari del servei de clavagueram o de la persona 
que el representi, a la qual se li lliurarà una mostra sellada de l’aigua recollida per tal que es 
pugui procedir a les anàlisis pertinents, contrastables, si s’escau , amb les obtingudes per 
l’empresa gestora del servei. 
 
Si l’usuari nega la seva presencia, la mostra s’obtendria davant dos testimonis. El volum del 
cabal sobre el que s’aplicarà el factor F, serà l’enregistrat pel comptador de subministre 
d’aigua de la xarxa municipal, salvat que disposi d’altres fonts d’abastiment d’aigua, en 
aquest cas, s’estimarà el consum real de l’activitat contaminant, considerant com indicadors 
els elements de l’activitat de la qual es tracti. 
 


