ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 36
ORDENANÇA REGULADORA DE L'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
Capítol I
Objecte i àmbit d'aplicació
Article 1.
La present Ordenança té per objecte la regulació de les condicions a les que
haurà d'ajustar-se l'ús de la xarxa de clavegueram Municipal de Moià, en els
aspectes que fan referència a les connexions a la xarxa de clavegueram, i a les
limitacions a exigir a les aigües residuals abocades a l'esmentada xarxa.
Article 2.
1. L'àmbit d'aplicació de la present Ordenança compren tot el Terme Municipal de
Moià. Els esmentats residus, tant en el seu aspecte quantitatiu com en el
qualitatiu, s'ajustaran a les prescripcions establertes en aquesta Ordenança.
2. A efectes d'aquesta Ordenança, s'entendrà per xarxa Municipal de Sanejament
la que li correspon l'explotació a l'Ajuntament de Moià.
Article 3.
La present Ordenança s'entén sens perjudici de la vigència de l'aplicació en tot el
que es disposa en el Decret 136/1999 de 18 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament General de Desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer de la
Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, Decret 130/2003 de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament i
legislació concordant.
Article 4.
La regulació de la contaminació en l'origen, mitjançant prohibicions o limitacions
en les descàrregues d'abocaments, s'estableix amb les següents finalitats:
a) Protegir el medi receptor de qualsevol efecte tòxic, crònic o agut tant per
l'home com pels seus recursos naturals.
b) Salvaguardar la integritat i la seguretat de persones i instal·lacions de
Sanejament.
c) Prevenir de qualsevol anomalia els processos de depuració utilitzats.
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És per això que els límits d'emissió dels abocaments vénen fixats pels d'immisció
a la instal·lació, que a la vegada venen condicionats pels d'immisció al riu
respecte a l'afluent de la Depuradora i, també per les característiques d'aquesta.
Capítol II
Obligatorietat de l'ús de la xarxa
Article 5.
Els edificis i/o establiments existents o que es construeixin amb finques amb
façana davant de la que hi hagi clavegueram públic, hauran d'abocar-hi les
aigües residuals mitjançant el corresponent clavegueró.
Article 6.
Quan no existeixi claveguera pública en front de la finca, però n'hi hagi alguna a
menys de 100 m. , el propietari haurà de conduir-hi les aigües amb un
clavegueram longitudinal, que podrà ser sol·licitat i construït conjuntament per
tots els propietaris de les finques situades en el tram. La distància es mesurarà
des de l'aresta de la finca i seguint les alineacions dels vials afectats per la
construcció del clavegueram.
Article 7.
Els propietaris dels edificis construïts anteriorment a la data d'entrada en vigor
de la present Ordenança, hauran de complir el següent:
1. En cas que tinguessin desguàs a un pou negre o fossa sèptica i la connexió a
la xarxa fos tècnicament possible, hauran obligatòriament de connectar el
desaigüe a la xarxa i cegar el sistema antic. En el cas de que passi un mes a
partir del requeriment de l'Ajuntament sense connectar el desguàs, l'Ajuntament
farà la connexió amb una claveguera fins a la línia de façana o propietat a
compte del particular i aplicarà l'arbitri corresponent sobre pous negres fins que
el particular modifiqui la xarxa anterior i cegui el sistema antic.
2. En el cas que tinguessin desguàs a cel obert sense tractament, els propietaris
hauran de connectar-los a la xarxa de claveguera, excepte en el cas contemplat
a l'article 8.2. Transcorreguts quinze dies a partir del requeriment de
l'Ajuntament sense connectar el desguàs, l'Ajuntament farà la connexió amb una
claveguera fins a la línia de façana o propietat a compte del particular i aplicarà
les sancions corresponents per l'abocament a cel obert.
Article 8.
1. Quan la distància des de la finca a la claveguera fos superior a 100 m., no
s'autoritzarà la construcció del solar a menys que el propietari presenti un
projecte de desguàs que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament.
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2. En cas de vivendes unifamiliars en zones sense clavegueram o altres casos
excepcionals, l'Ajuntament podrà autoritzar la depuració complerta individual de
les aigües residuals amb el compromís de la connexió a la xarxa general quan
n'hi hagi.
Article 9.
1. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera
per gravetat, l'elevació de les aigües serà feta pel propietari de la finca.
2. En cap cas podrà exigir-se a l'Ajuntament responsabilitat pel fet que a través
del desguàs pugui entrar a una finca particular aigües procedents de la
claveguera pública.
Capítol III
Autorització d'Abocaments
Article 10.
1. Tots els usuaris no domèstics que produeixin abocaments d'aigües residuals
industrials (en el sentit que a aquestes aigües es dóna en aquesta Ordenança),
amb instal·lacions dins del Terme Municipal de Moià, estan obligats a sol·licitar el
corresponent Permís Municipal d'Abocaments per a obtenir l'aprovació
d'abocaments dels seus residus industrials.
2. Els establiments en funcionament a l'entrada en vigor de l'ordenança hauran
de sol·licitar el permís en un plaç de tres mesos a partir de l'entrada en vigor de
l'ordenança.
Article 11.
No s'autoritzarà per part de l'Ajuntament:
a) L'obertura, ampliació i modificació d'una indústria que no tingui el
corresponent permís d'abocament. Aquest permís podrà estar inclòs dintre del
permís d'activitats en els casos en què no hi hagi contaminació especial.
b) La posada en funcionament de cap activitat industrial contaminadora per
sobre dels límits establerts si prèviament no s'han aprovat, instal·lat i, en el seu
cas, comprovat per l'Ajuntament l'eficàcia i el correcte funcionament dels
pretractaments en els termes requerits en el corresponent permís d'abocament.
c) Escomeses a la xarxa de clavegueres que no siguin independents per cada
indústria. Quan això no sigui possible, s'haurà de proposar com a alternativa una
solució tècnicament adient.
d) La descàrrega d'abocaments a lleres públiques o descàrregues directes o
indirectes a instal·lacions del sistema de sanejament sense els corresponents
permisos d'abocament.
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Article 12.
Per a l'obtenció del Permís d'Abocament i a l'efecte de l'informe preceptiu de
l'Ajuntament, caldrà aportar a la corresponent sol·licitud les dades que figuren en
la documentació especificada en l'annex aquesta Ordenança.
Article 13.
A la vista de la sol·licitud, els serveis tècnics Municipals, estudiaran la possibilitat
d'autorització o prohibició dels abocaments a la xarxa de clavegueram, podent
decidir:
1. Atorgar un permís definitiu, sotmès a les condicions generals de l'ordenança.
2. Atorgar un permís provisional, en el que s'indicaran les condicions particulars
a que s'hauran d'ajustar els abocaments, els pre-tractaments i els dispositius de
control, mesura de control i presa de mostres que s'haurà d'instal·lar per
l'obtenció del permís definitiu.
3. Prohibir-los completament quan siguin de tal naturalesa que continguin
matèries o presentin característiques no corregibles amb tractaments.
Article 14.
Els permisos provisionals tindran una validesa de sis mesos i en aquest temps
s'hauran de fer les instal·lacions que es pretenen construir en acompliment de les
indicacions Municipals per obtenir el permís d'abocament definitiu.
Article 15.
Els establiments industrials hauran de notificar immediatament a l'Ajuntament
qualsevol canvi en els processos de fabricació, primeres matèries o bé altres
circumstàncies susceptibles d'alterar la composició dels abocaments.
Article 16.
La construcció, instal·lació, manteniment en perfectes condicions i funcionament
efectiu de les instal·lacions i tractaments correctors, anirà totalment a costa de
l'establiment usuari de la xarxa i seran de la seva exclusiva responsabilitat.
L'Ajuntament podrà revisar-les i inspeccionar-les quan ho consideri necessari.
Article 17.
1. Els Serveis Tècnics Municipals elaboraran un Registre d'Abocaments per tal
d'identificar i regular els abocaments de residus industrials.
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2. En base a aquest registre i de les comprovacions efectuades a la xarxa, els
Serveis Tècnics Municipals quantificaran les diverses classes d'abocaments per
tal d'actualitzar les limitacions de descàrregues i les conseqüents autoritzacions.
Capítol IV
Descàrrega d'abocaments líquids residuals
Article 18.
Queda totalment prohibit descarregar directa o indirectament al clavegueram
Municipal, qualsevol dels següents productes:
a) Aigües residuals o matèries sòlides, líquides, viscoses o gasoses que, elles
soles, per interacció d'altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin
el correcte funcionament del clavegueram o dificultin els treballs de la seva
conservació o manteniment.
b) Dissolvents
inflamables.

o

líquids

orgànics

immiscibles

en

aigua,

combustibles

o

c) Olis i greixos flotants.
d) Substàncies sòlides potencialment perilloses.
e) Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics, o procedents de
motors d'explosió.
f) Matèries que per raó de la seva natura, propietats i qualitat, ja sigui per elles
soles o per interacció amb altres, originin o puguin originar algun tipus de
molèstia pública, la formació de mescles inflamables o explosives amb l'aire, o bé
la creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que
impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, neteja,
manteniment o funcionament de les instal·lacions de Sanejament.
g) Matèries que per elles mateixes o a conseqüència de processos o reaccions
que tinguin lloc dintre la xarxa, tinguin o adquireixin alguna propietat corrosiva
capaç de danyar o deteriorar els materials de les instal·lacions de Sanejament o
perjudicar el personal encarregat de la neteja i conservació.
h) Radinuclis de natura, quantitat o concentracions tals que infringeixin les
reglamentacions establertes al respecte pels organismes competents quant a la
seva regulació i control.
i) Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o
característiques tòxiques o perilloses, requereixin un tractament específic i/o un
control periòdic dels seus efectes nocius potencials.
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Per als gasos més freqüents, les concentracions màximes permeses a l'atmosfera
de treball son:
Diòxid de sofre 5 p.p.m.
Monòxid de carboni 100 p.p.m.
Clor 1 p.p.m.
Sulfur d'hidrogen 20 p.p.m.
Cianur d'hidrogen 10 p.p.m.
Per aquest motiu es limitaran els abocaments en substàncies que puguin produir
aquests gasos en punts pròxims als d'abocament on pugui treballar personal.
j) Llots procedents de sistemes de pretractament, tractament d'abocaments
residuals, siguin quines siguin les seves característiques.
k) Residus d'origen Pecuari.
Article 19.
Queda prohibit produir abocaments periòdics o esporàdics que produeixin
quantitats de polucionants que excedeixin en més de cinc vegades el valor
promig de vint-i-quatre hores de la concentració, cabal o quantitat de
polucionants i que causin efectes nocius en el procés de tractament de les aigües
residuals.
Article 20.
Queda prohibit descarregar directa o indirectament a les instal·lacions del
Sistema de Sanejament abocaments amb les característiques o amb concentració
de contaminants iguals o superiors a les expressades en la següent relació:
Paràmetres fixats al Decret 130/2003 de 13 de maig (DOGC 3894)
per als abocaments d'aigües residuals al clavegueram públic amb EDAR.
T (°C)

40

ºC

pH (entre)

6-10

Uds pH

MES (Matèries en Suspensió)

750

mg/l

DBO5

750

mg/l O2

DQO

1.500

mg/l O2

Olis i greixos

250

mg/l

Clorurs

2.500

mg/l Cl

Conductivitat

6.000

S/cm
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Diòxid de sofre

15

mg/l SO2

Sulfats

1.000

mg/l SO42

Sulfurs totals

1

mg/l S2

Sulfurs dissolts

0,3

mg/l S2

Fòsfor total

50

mg/l P

Nitrats

100

mg/l NO3

Amoni

60

mg/l NH4+

Nitrogen orgànic i amoniacal (1)

90

mg/l N

Cianurs

1

mg/l CN

Índex de fenols

2

mg/l C6H5OH

Fluorurs

12

mg/l F

Alumini

20

mg/l Al

Arsènic

1

mg/l As

Bari

10

mg/l Ba

Bor

3

mg/l B

Cadmi

0,5

mg/l Cd

Coure

3

mg/l Cu

Crom hexavalent

0,5

mg/l Crvi

Crom total

3

mg/l Cr

Estany

5

mg/l Sn

Ferro

10

mg/l Fe

Manganès

2

mg/l Mn

Mercuri

0,1

mg/l Hg

Níquel

5

mg/l Ni

Plom

1

mg/l Pb

Seleni

0,5

mg/l Se

Zenc

10

mg/l Zn

MI (Matèries Inhibidores)

25

Equitox/m3
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Color

Inapreciable en dilució 1/30

Nonilfenol

1

mg/l NP

Tensioactius aniònics (2)

6

mg/l LSS

Plaguicides totals

0,10

mg/l

Hidrocarbur aromàtics policíclics

0,20

mg/l

BTEX (3)

5

mg/l

Triazines totals

0,30

mg/l

Hidrocarburs

15

mg/l

AOX (4)

2

mg/l Cl

Cloroform

1

mg/l Cl3CH

1,2 Dicloretà

0,4

mg/l Cl2C2H4

Tricloretilè (TRI)

0,4

mg/l Cl3C2H

Percloretilè (PER)

0,4

mg/l Cl4C2

Triclorbenzè

0,2

mg/l Cl3C6H3

Tetraclorur de carboni

1

mg/l Cl4C

Tributilestany

0,1

mg/l

(1) Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d’acord amb el mètode Kjeldahl.
(2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic
(LSS)
(3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè.
(4) El valor d’AOX es podrà superar quan es compleixin els valors d’organoclorats
individualitzats de la taula de referència
Article 21.
Les relacions establertes en els dos articles precedents seran revisades
periòdicament i en cap cas no es consideraran exhaustives ni excloents.
Si alguna instal·lació industrial descarregués productes no inclosos en les
esmentades relacions que poguessin alterar els processos de tractament o fossin
potencialment contaminadors, l'Ajuntament procedirà a l'assenyalament de les
condicions o limitacions per a l'abocament de cadascun dels referits productes.
Article 22.
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Totes les indústries, sigui quina sigui la seva activitat, que estiguin autoritzades
per a descarregar els seus abocaments, àdhuc aquelles que realitzin
pretractament, hauran de col·locar una reixa de desbast de 120 mm. abans de
l'abocament al clavegueram.
Article 23.
Es produeix una situació d'emergència quan per una descàrrega perillosa o
fortuïta s'aboquen directament o indirecta substàncies de tipus líquid, sòlid o
gasos, que puguin perjudicar la integritat o el correcte funcionament de les
instal·lacions de sanejament o posin en perill persones o béns en general.
Els titulars dels establiments industrials que per la seva naturalesa puguin
ocasionar aquests tipus de descàrrega, hauran d'adoptar les instal·lacions
protectores necessàries per a evitar-les o prevenir-les.
Davant d'una situació d'emergència, l'industrial, al més aviat possible, prendrà
totes les mesures necessàries que tingui a l'abast, per minorar o reduir al màxim
els seus efectes, al mateix temps ho notificarà a l'Ajuntament.
Capítol V
Disposicions relatives al mesurament i determinació dels abocaments
Article 24. Tots els mesuraments, proves, mostres i anàlisis per a determinar
les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran segons els mètodes
normalitzats per l'anàlisi d'aigües residuals (Standard Methods) o Llei núm. 5/81.
Aquests mesuraments i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió
tècnica de l'Ajuntament per l'òrgan a qui s'encarregui i amb càrrec al titular.
Els establiments industrials amb permís d'abocament hauran d'instal·lar i posar a
disposició de l'Ajuntament, a efectes de determinació de la càrrega contaminant,
els següents dispositius:
a) Arqueta de mostres. Cada establiment industrial col·locarà en cada clavegueró
de descàrrega dels seus abocaments una arqueta de fàcil accés, localitzada
aigües avall abans de la descàrrega i a ser possible fora de la propietat. S'hauran
de facilitar a l'Ajuntament plànols per a la seva identificació.
b) Aforaments dels cabals. L'arqueta de mostres haurà d'ésser suficient i estar
adequada per a poder contenir un abocador aforador, tipus Parshall o similar, en
el que l'Ajuntament podrà col·locar, en el seu cas, un registrador totalitzador per
a la determinació exacta del cabal residual. L'arqueta s'adequarà al Plec de
Prescripcions especials establert per la Junta de Sanejament (Art. 1: Ordre de 21
d'octubre de 1982). Si els volums d'aigua consumits i els volums d'aigua de
descàrrega fossin aproximadament els mateixos, la medició de lectura del cabal
d'aigua potable per comptador podrà ésser utilitzada com aforament de cabal
residual. Si la procedència de l'aigua de captació és de pou podrà utilitzar-se la
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fórmula indirecta de mesurament del cabal residual que figura a l'article 7.3 del
Decret 305/82 de la Generalitat de Catalunya.
c) Mostres. La tècnica en la presa de mostres variarà segons la determinació a
realitzar. Per a concentracions que no puguin ser superades en cap moment, la
mesura serà instantània i presa a qualsevol hora del dia. Per a concentracions
mitjanes representatives de valors i càrregues residuals contaminadores, els
mesuraments seran integrats proporcionalment al cabal.
En tot cas, la presa de mostres s'ajustarà al que s'indica en l'Ordre del
d'octubre de 1982 sobre modalitats d'anàlisi dels elements que serveixen
base per a la determinació de cànons, increments de tarifes i primes
depuració d'aigües residuals (Diari Oficial de la Generalitat núm. 275, de 12
novembre de 1982).

19
de
de
de

Article 25.
El titular d'una instal·lació amb permís d'abocament, estarà obligat davant el
personal facultatiu, acreditat per l'Ajuntament a:
a) Facilitar a l'esmentat personal facultatiu l'accés a aquelles parts de la
instal·lació que considerin necessari per al compliment de la seva missió.
b) Facilitar el muntatge de la instrumentació que calgui per a realitzar els
mesuraments i comprovacions necessàries.
c) Permetre a l'esmentat personal facultatiu la utilització dels instruments que
l'empresa tingui instal·lats, en especial, els aparells per l'aforament de cabals i
de presa de mostres.
d) Proporcionar qualsevol altra facilitat per a l'exercici i compliment de les seves
funcions.
L'operació de la presa de mostres es farà constar en acta aixecada per triplicat.
S'invitarà al titular de la instal·lació o persona delegada que presenciï la presa de
mostres i signi l'acta.
Article 26.
La negativa a facilitar inspeccions o a subministrar dades o mostres, a part de la
sanció que per desobediència als Agents de l'Autoritat pogués ocasionar, serà
considerada com a abocament il·legal iniciant-se expedient per la rescisió de
l'abocament.
Article 27.
1. En tots els actes d'inspecció, els funcionaris encarregats d'aquesta aniran
degudament documentats per a fer la inspecció.
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2. Del resultat de l'inspecció s'aixecarà acta que signaran, l'inspector i la persona
representant de l'empresa. Aquestes actes es conservaran en un llibre, que
haurà d'estar sempre a disposició de l'Inspector.
Capítol VI
Abocaments a la llera pública
Article 28.En la tramitació davant de l'Administració Hidràulica dels Abocaments a lleres
públiques, l'Ajuntament concorrerà a la informació pública informant el
corresponent expedient i vigilarà el compliment de les condicions exigides a
l'abocament denunciant davant els organismes competents al concessionari
d'aigües en cas d'incompliment.
Capítol VII
Infraccions i sancions
Article 29.
Les infraccions dels preceptes establerts en aquesta Ordenança podran ésser
sancionades per l'Ajuntament amb multes fins al màxim que autoritzi la Llei,
sempre que no procedeixi una multa de quantia superior per aplicació, si
correspon, de la legislació urbanística.
Dins aquesta limitació, la quantia de la multa serà fixada atenent a la gravetat de
la infracció, al perjudici per part de l'infractor, el grau de culpabilitat del
responsable i a altres circumstàncies que poguessin concórrer.
Davant la gravetat d'una infracció, l'Ajuntament cursarà la corresponent
denúncia als organismes competents als efectes correctors que procedeixin.
Article 30.
Les potestats sancionadora i correctora correspon a l'Alcalde de Moià o autoritat
en qui delegui.
Article 31.
Es consideraran infraccions greus i podran ésser sancionades per l'Ajuntament,
les següents:
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1. La construcció de clavegueres o connexions a la xarxa i d'instal·lacions
annexes, encara que siguin de propietat particular sense Llicència Municipal o
sense ajustar-se a les condicions assenyalades a aquesta Ordenança.
2. La utilització de la xarxa de clavegueram sense Llicència o sense ajustar-se a
les condicions assenyalades a aquesta Ordenança.
3. Els danys a la xarxa de clavegueram, obres i instal·lacions de tota classe, sigui
quin sigui el motiu.
4. Abocar alguna de les substàncies que es fixen a l'article 18 o superar algun
dels límits que figuren en els articles 19 i 20 de la present Ordenança.
5. L'obstaculització a la funció inspectora de l'Ajuntament.
Article 32.
L'Administració Municipal podrà, sense perjudici d'altres
responsabilitats, adoptar alguna o algunes de les següents mides:

sancions

i

1. Rescindir el permís d'abocament i prohibir-lo totalment davant de les següents
infraccions:
a) Ampliació o modificació d'un establiment que afecti les instal·lacions de
sanejament, sense la prèvia renovació, en el cas, del corresponent permís
d'abocament.
b) L'omissió o demora en la instal·lació dels pre-tractaments exigits en el
corresponent permís d'abocament.
c) La infracció reiterada dels preceptes i limitacions que es fixen a la present
Ordenança.
2. Imposar una més gran vigilància, amb sistemàtica comprovació de quantitats i
característiques dels abocaments, per part dels Serveis Tècnics Municipals,
exigint l'abonament anticipat de les despeses addicionals que això provoqui.
3. Cursar la corresponent denúncia en els organismes competents.
4. Ordenar a l'infractor que, en el termini que es fixi, adapti l'abocament a la
present Ordenança, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud de Llicència.
ANNEX
DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD DEL PERMÍS DE
CONNEXIÓ D’AIGÜES RESIDUALS A UN SISTEMA DE SANEJAMENT
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1. Instància dirigida al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Moià sol·licitant
l’autorització del permís d’abocament.
2. Projecte o descripció de les obres i instal·lacions en les que hi consti:
- Dades de caràcter personal del sol·licitant i del representant si n’hi ha (nom,
cognoms, domicili, telèfon, e-mail, DNI, etc...) Si és una persona jurídica, amb
personalitat pròpia i independent, cal indicar-ne el nom complert, sense
abreujaments i el NIF.
- Documents acreditatius de la propietat dels terrenys que hagin d’ocupar-se o
permís dels propietaris.
- Localització exacta del punt on es produirà la connexió a la xarxa de
clavegueram
Plànols:
Situació general de l’establiment escala 1/5000
Detall de l’establiment, escala 1/500 amb indicació de les xarxes d’evaquació de
les aigües residuals i els punts d’abocament.
- Característiques quantitatives i qualitatives dels abocaments amb indicació a
ser possible de la franja horària de les descàrregues.
- Descripció succinta de les instal.lacions de depuració o eliminació i de les
mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals, així com dels
instruments de control.
- Xarxes de clavegueram d’aigües de:
- Procés
- Sanitàries
- Pluvials
- Cabal màxim i mig que podrà tractar l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR)
- Projecte d’obres i instal.lacions de depuració, subscrit per un tècnic competent,
que s’haurà de presentar (un únic exemplar)
- Estudi hidrogeològic preceptiu en cas que hi hagi emmagatzematge de
substàncies susceptible de contaminar aqüífers o aigües subterrànies que
demostri la seva innocuïtat.
- En cas que la indústria o establiment faci constar que ho hi han abocaments o
són domèstics s’haurà de justificar si és un circuit tancat o si una cuba s’emporta
les aigües residuals i el lloc.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.
Les instal·lacions ja existents en el moment d'entrar en vigor la present
Ordenança hauran d'adoptar les mesures necessàries per al seu compliment en
la forma i termini que a continuació s'indiquen:
1. En el termini de tres mesos, els establiments industrials hauran de trametre a
l'Ajuntament la documentació que es fixa en l'Annex per tal d'obtenir el
corresponent permís d'abocament.
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2. En el termini de dos anys naturals comptant des de l'entrada en vigor de la
present Ordenança, tots els usuaris amb permís d'abocament que ho requereixi
hauran de tenir construïda l'arqueta de mesurament i control a què fa referència
l'article 24 de l'Ordenança.
SEGONA.
1. Transcorreguts els terminis esmentats l'Ajuntament adoptarà mesures per a la
comprovació de dades i l'existència de les arquetes.
2. En el supòsit que se superin els valors admesos l'Ajuntament informarà
l'usuari de les mesures correctores a establir i el termini que disposa per a ferho. Transcorregut aquest darrer termini, s'adoptaran les mesures i sancions que
preveu la present Ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Fiscal aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 21 de desembre de 2011, entrarà en vigor el dia 1 de gener
de 2012 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
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