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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈ S EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2008. 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el dia 20 de 
novembre de 2008, a les 20.30 hores, sota la Presidència de l’Alcalde Sr. José María Abril 
Palacios, assistits per  el Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera 
Izquierdo, es reuneixen els Regidors:  
 

1 Sr. José María Acosta Fajardo,  
2 Sra. Sonia Andrés Ramirez,  
3 Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farre,  
4 Sra. Núria Figueras Tuset,  
5 Sr. Lluís Inglada Jané,  
6 Sr. Avelino Menéndez Suárez,  
7 Sra. Conxita Ribosa Cocinero,  
8 Sr. Salvador Solé Alegret,  
9 Sr. Luis F. Suárez López, 
10  Sr. Jorge Santalla Montes  

 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha 
estat oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 
Abans d’iniciar la sessió plenària el Sr. Santalla  es queixa de que no van ser invitats a la 
l’entrega dels pisos de protecció oficial del sector S1. 
 
Sr. Alcalde:  contesta que ho van saber minuts abans, i que el grup PSC està invitat “per 
se” a tots els actes de l’Ajuntament. Esteu invitats a IDIADA, ve el President de la 
Generalitat. 
 
Sr. Santalla:  demana que es comuniqui per escrit perquè no li agrada assabentar-se pel 
carrer. 
 
Sra. Figueras:  la setmana vinent es farà un manifest en contra de la violència domèstica, 
esteu invitats.  
 
Oberta la sessió per part del Sr. President, es passa a tractar el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ  PLENÀRIA 
ORDINÀRIA  DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2008 C/08/234.  

 
 

2. APROVAR,  SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFIC ACIO PUNTUAL 
DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT EN LA PAR CEL·LA 
D’EQUIPAMENT PÚBLIC DEL SUBSECTOR B DEL SECTOR S-1 CAMÍ DE 
L’ARBOÇ C/07/255. 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNC IES MUNICIPALS 

EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE SANEJAMENT D’AIGÜES A FAVOR  DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS C/08/278. 
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4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL  DE 

SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS  I APROVACIÓ 
INICIAL DEL SEU REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONA MENT 
C/08/179. 

 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL  DE LES NORMES 

REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SE RVEI 
MUNICIPAL DE PODOLOGIA C/08/019. 

 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, COMPTE GENERAL EXERCICI 2 007 H/08/106. 

 
7. APROVAR, SI S’ESCAU, LA CREACIÓ DE L’AGRUPACIÓ D E VOLUNTARIS DE 

PROTECCIÓ CIVIL DE BANYERES DEL PENEDÈS AIXÍ COM L’ APROVACIÓ 
INICIAL DELS SEUS ESTATUTS REGULADORS C/08/266. 

 
8. APROVAR, SI S’ESCAU, MODIFICAR EL DIA DE LA CELE BRACIÓ DE LES 

SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL C/08/280. 
 

9. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA  JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

 
10. PRECS I PREGUNTES. 

 
 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ  PLENÀRIA 
ORDINÀRIA  DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2008 C/08/234.  

 
Intervencions: 
Sr. Menéndez: sol·licita que s’afegeixin frases en el redactat. 
L’alcalde accedeix i s’afegeixen en el mateix acte pel Secretari. 
 

2. APROVAR,  SI S’ESCAU, PROVISIONALMENT LA MODIFIC ACIO PUNTUAL 
DE LES NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT EN LA PAR CEL·LA 
D’EQUIPAMENT PÚBLIC DEL SUBSECTOR B DEL SECTOR S-1 CAMÍ DE 
L’ARBOÇ C/07/255. 

 
 
En data 29 de maig de 2008, el Ple de la corporació va aprovar inicialment la modificació 
puntual de NNSS a la parcel·la d’equipaments pública Sector S1 Camí de l’Arboç, amb uns 
condicionats del paràmetre d’ocupació. 
 
En data 10 de juny es va requerir a l’INCASOL que esmenessin aquest condicionant. 
 
En data 28 de juliol 2008, RE 3565 va entregar 3 exemplars i un CD amb la documentació 
tècnica esmenada. 
 
En data 29 de juliol de 2008, l’arquitecte municipal va informar favorablement a aquesta 
documentació. 
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En data 8 de juliol el Secretari, a la vista de l’informe anterior, va informar procedir amb la 
tramitació, amb exposició pública i sol·licitud d’informes als municipis limítrofs i als 
departaments u òrgans afectats. 
 
Durant el termini d’exposició pública no es va presentar al·legacions. 
 
Pel que fa als informes, es van sol·licitar a la Diputació de Tarragona (amb el resultat de 
favorable), Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorial a Tarragona (emet informe 
favorable), Direcció General de Promoció de l’Habitatge (emet informe favorable amb 
recomanació i l’ACA (emet informe desfavorable, posteriorment esmenat, segons informe 
favorable de data 31 d’octubre RE 5023 de 11 de novembre de 2008). 
 
Pel que fa als municipis limítrofs, l’Arboç es va pronunciar de forma favorable, els demés, 
no s’han pronunciat. 
 
Atès l’informe favorable de la Tècnica Urbanista. 
 
Atès l’informe del Secretari. 
 
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual de Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic que afecta a la parcel·la d’equipament públic del 
Subsector B del Sector S1 camí de l’Arboç, promogut a instància de l’Institut Català del Sòl, 
recomanant que es suprimeixi el paràmetre de nombre màxim d’habitatges dotacionals 

 
SEGON. Elevar l’expedient diligenciat de modificació puntual de Normes Subsidiàries de 
Planejament Urbanístic que afecta a la parcel·la d’equipament públic del Subsector B del 
Sector S1 camí de l’Arboç a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona amb la 
finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
Intervencions: 
Sr. Menéndez: sol·licita que es tramiti amb rapidesa per interès del poble. 
 
Sense més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant 
aprovada per UNANIMITAT.  
 
 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNC IES MUNICIPALS 
EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE SANEJAMENT D’AIGÜES A FAVOR  DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS C/08/278. 

 
Es presenta a la consideració del Ple municipal la “Memòria justificativa de la conveniència 
tècnica i econòmica de la gestió comarcal del sistema públic municipal de sanejament d’aigua 
en alta”, amb coherència amb els principis de gestió integrada en l’àmbit de conca o de 
porció de conca fluvial i de proximitat a la gestió, principis informadors de les futures 
Entitats Locals de l’Aigua (ELA), creades per la Llei d’ordenació, gestió i tributació de l'aigua, 
a les quals s’encarrega ordinàriament, per motius d’eficiència, la competència local amb 
evident visió supramunicipal. 
 
En aquest sentit,  el Consell Comarcal del Baix Penedès té establert a l’art 24,1,f) del seu  
Programa d'actuació comarcal (publicat al DOGC núm. 1882, d'11.4.1994 i al BOPT núm. 86, 
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de 15.4.1994) l’assumpció de competències en matèria en depuració d’aigües, incloses las 
facultats d’intervenció administrativa, per mitjà de l’acceptació de delegacions municipals. En 
aquest sentit, des de 1994, diversos ajuntament li han delegat les competències. 
 
El Consell actua com Administració actuant per l'Agència Catalana de l'Aigua dels sistemes 
públics de sanejament dels municipis de l’Arboç, Bellvei, Cubelles-Cunit, Llorenç, Sant Jaume 
dels Domenys, el Vendrell, la Bisbal del Penedès i Albinyana, els quals van delegar 
l'esmentada competència a favor del Consell Comarcal. El Consell Comarcal disposa d’un 
servei especialitzat i ha gestionat en el passat exercici un volum aproximat d'1.500.000 euros 
en aquesta matèria. 
 
Vist el que disposen els articles 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local; 85 
del DL 2/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim 
local de Catalunya; i 25 i 26 del DL 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei d'organització comarcal de Catalunya, respecte de la competències sobre serveis 
d’interès supramunicipal, cooperació interadministrativa i convenis.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Delegar a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès les competències 
municipals en matèria de gestió de sanejament d’aigües, inclosa la construcció 
d’instal·lacions, explotació, gestió i manteniment de xarxa bàsica en alta, i el control 
d’abocaments, incloses les facultats d’intervenció administrativa consistents en l’atorgament 
d’autoritzacions de connexió, inspeccions, presa de mostra i anàlisi en condicions 
d’homologació i, en el seu cas, la imposició de les sancions i el rescabalament per 
sobrecostos d’explotació i danys causats al sistema per  abocaments industrials, en els 
termes establerts en el Reglament de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram. 
 
 
SEGON.- Reconèixer les facultats d’autoorganització del Consell Comarcal del Baix 
Penedès en la gestió del servei, que s’expressen singularment en el Reglament de l'ús i els 
abocaments d'aigües residuals a la xarxa pública de clavegueram.  
 
 
 
TERCER.- Autoritzar al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni objecte del present acord 
 
QUART.- Aprovar inicialment el Reglament de l'ús i els abocaments d'aigües residuals a la 
xarxa pública de clavegueram que s’adjunta. Sotmetre a exposició pública pel termini de 
30 dies, a efectes de presentació de possibles al·legacions, sens perjudici que en cas de 
no presentar-se’n cap esdevindrà definitivament aprovat. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 
 
REGLAMENT DE L’ÚS I ELS ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUA LS AL CLAVEGUERAM 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte  
Aquest Reglament té per objecte l'ordenació i la intervenció administratives de la utilització, 
mitjançant connexions i abocaments d'aigües residuals, del servei públic de sanejament, que 
comprèn les xarxes de clavegueram de titularitat municipal i la xarxa de col·lectors, 
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clavegueres, plantes depuradores  i instal·lacions complementàries que configuren el sistema 
de sanejament públic gestionat pel Consell Comarcal del Baix Penedès. 

Article 2.- Àmbit territorial  

Aquest Reglament és d'aplicació en els termes municipals corresponents als ajuntaments que 
han delegat en el Consell, o que ho facin en el futur, l’exercici de competències municipals en 
matèria d’abocament i sanejament d’aigües residuals. Especialment s’estableix que l’exercici 
pel Consell Comarcal de competències d’autorització i de control serà plenament compatible 
amb l’obligació dels municipis relativa a la conservació i el manteniment de les seves pròpies 
xarxes de clavegueram. 
 
Article 3.- Obligatorietat del servei 
 
3.1.- La utilització de les xarxes municipals de clavegueram constitueix un servei públic de 
prestació i de recepció obligatòries. 
 
3.2.- La utilització del sistema de sanejament en alta és així mateix un servei públic de recepció 
obligatòria. La seva prestació és igualment obligatòria de conformitat amb les previsions i 
l’execució del Pla de Sanejament de Catalunya en l’àmbit de la comarca del Baix Penedès. 
 
3.3.- Totes les edificacions i establiments han d’abocar les seves aigües residuals a la xarxa 
comarcal 
mitjançant la connexió adequada. 
 
3.4.- No s’admeten abocaments d’aigües residuals a cel obert, ni a instal·lacions d’evacuació 
fora de servei, ni la injecció dels abocaments en el subsòl. 
 
Article 4.- Abocaments i instal·lacions del sistema de sanejament 
 
4.1.- Les prescripcions del present Reglament són d’aplicació als abocaments efectuats: 
a) A la xarxa de clavegueram de cada municipi. 
b) A tots els col·lectors, bombaments i estacions depuradores i a qualsevol altra instal·lació de 
la xarxa comarcal de sanejament d’aigües residuals. 
c) Abocaments a EDAR’s mitjançant camió cisterna. 
 
4.2.- Aquest Reglament no és, en canvi, aplicable als abocaments directes a la llera pública, ni 
als indirectes que no s’efectuen a la xarxa comarcal de sanejament. El present Reglament 
tampoc és d’aplicació als altres abocaments autoritzats de conformitat amb el que preveu 
l’article següent. 
 
4.3.- Les previsions d’aquest article s’apliquen sense perjudici de les competències de 
l’Administració Hidràulica previstes en els articles 8 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 101.4 del Reial 
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües. 
 
Article 5.- Abocaments a llera pública 
 
5.1.- L’autorització d’un abocament a llera pública només eximeix la connexió al sistema públic 
de sanejament si no n’hi ha en l’entorn o bé si, encara que n’hi hagi, és autoritzat per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, perquè és més beneficiós per al medi, d’acord amb l’establert en l’article 
54.2 del Text refós en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre. 
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5.2.- En cas de revocació de l’autorització d’abocament al medi natural per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, la connexió i l’abocament a la xarxa comarcal de sanejament esdevenen 
obligatoris per al titular de l’activitat. 
 
 
 
Article 6.- Competències del Consell Comarcal i de les altres administracions 
 
6.1.- En execució del present Reglament, el Consell Comarcal del Baix Penedès exerceix, 
sobre la xarxa comarcal de sanejament, les competències que li atribueixen la Llei 6/1987, de 4 
d’abril, i el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i en concret les assenyalades en l’article 53 d’aquest 
Decret legislatiu - és a dir, atorgar les autoritzacions d’abocaments, inspeccionar, sancionar i 
rescabalar-se dels eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejaments 
del seu àmbit-. Tot això sense perjudici de les competències dels ajuntaments dels municipis 
de la comarca del Baix Penedès i de les de l’Administració Hidràulica i Sanitària de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
6.2.- Les relacions entre el Consell Comarcal del Baix Penedès, els ajuntaments i 
l’Administració Hidràulica i Sanitària de la Generalitat de Catalunya s’han d’ajustar als principis 
de lleialtat institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència recíproques, i al 
règim de coordinació propi de la concurrència de competències. 
 
Article 7.- Planejament urbanístic 
 
En aplicació d’allò que disposa  el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, text refós de la Llei 
d’urbanisme, en la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i del seu 
planejament urbanístic derivat, caldrà informe del Consell Comarcal del Baix Penedès per raó 
de la seva competència en matèria d’aigües residuals. 

 
Article 8.- Classsificació de les persones usuàries 

 
8.1. Es defineix com usuari tota persona natural o jurídica, titular d’un edifici, d’un establiment o 
d’una activitat, que produeix aigües residuals. Els usuaris es classifiquen en: 

 
1. Usuari general (UG): Integren aquesta categoria els usuaris d’aigua per habitatges (aigües 

procedents de les activitats de neteja, sanitaris i cuines dels habitatges) i els no inclosos en 
l’apartat següent 2). 

2. Usuari industrial i assimilable (UI): En formen part tots aquells usuaris que es trobin el 
alguna de les condicions següents: 

• Disposar d’establiments destinats a activitats industrials, comercials o de concurrència 
pública, sempre que  generin abocaments d’aigües residuals amb un volum superior a 
1.000 m3/any. 

• Els usuaris amb establiments que, independentment del cabal dels seus abocaments, 
i en relació amb la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques(CCAE93), 
aprovada pel Decret 97/1995, siguin incardinables en alguna de les divisions 
següents: 

 
 Divisió 01, grup 01.2 

     Divisió 10 a 37, ambdues incloses. 
     Divisió 50 
     Divisió 51, grup 51.5 
     Divisió 55 
 
• En el cas de modificació del Decret 97/1995, s’estarà a les divisions i grups 
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equivalents corresponents a la nova normativa.Els usuaris que realitzin qualsevol 
activitat quan s’incompleixin els límits generals en matèria d’abocaments que preveu 
aquest Reglament, encara que no es trobin classificats en cap dels apartats anteriors. 
 

CAPÍTOL II. INSTRUCCIONS D'ÚS I D'ESCOMESA A LES XARXES DE CLAVEGUERAM I 
COL·LECTORS 
 
Article 9.- Supletorietat 
 
Les normes contingudes en aquest títol, referides al clavegueram, tenen caràcter supletori a les 
ordenances i instruments urbanístics que siguin d’aplicació a cada municipi. 
 
Article 10.- Previsions urbanístiques 
 
Tots els plans urbanístics que es desenvolupin als municipis, així com els projectes 
d’urbanització que se’n derivin, han de preveure la connexió de les edificacions al sistema 
públic de sanejament i la construcció dels trams necessaris d’aquest per possibilitar aquestes 
connexions. 
 
 
 
 
Article 11.- Ús obligatori de la xarxa de sanejament 
 
11.1.- Per a totes les edificacions existents, rehabilitades o de nova construcció així com les 
activitats comercials o industrials, front la façana dels quals hi hagi una xarxa de clavegueram 
esdevé obligatori la connexió i l’abocament. 
Quan, excepcionalment, no hi hagi xarxa de clavegueram enfront la finca, però sí a una 
distància inferior a 100 m. el titular haurà de conduir les aigües residuals mitjançant un 
clavegueró longitudinal que pot construir-se mancomunadament per tots els titulars de les 
finques ubicades en el tram esmentat. Aquest clavegueró s’executarà d’acord amb les 
directrius dels serveis tècnics municipals i/o comarcals. 
 
11.2.- Només s’eximeix la connexió al sistema públic de sanejament d’aigües residuals si 
aquest no existeix o bé si, encara que n’hi hagi, l’abocament és més beneficiós per al medi. En 
tot cas, l’autorització de l’abocament a medi correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Article 12.- Condicions prèvies per a la connexió al sistema públic de sanejament. 
 
Per a qualsevol connexió al sistema públic de sanejament, cal que la xarxa estigui en servei i 
que compleixi les condicions que s’estableixen en aquest Reglament. 
 
Article 13.- Condicions generals de connexió al sistema públic de sanejament. 
 
13.1.- Sense perjudici d’altres normes i condicions que estableixin els respectius ajuntaments, 
les connexions al clavegueram municipal han de respectar les condicions generals següents: 
a) Els sol·licitants d’autorització de connexió presentaran un plànol de la xarxa de desguàs 
interior de l’edifici en planta i alçat, a escala 1:100 i 1:50, respectivament, en què hauran de 
detallar expressament els sifons generals i la ventilació aèria. 
b) A més de guardar en la construcció les disposicions i dimensions adequades per a un 
desguàs, han de complir-se les següents condicions: 

1a. El diàmetre interior del clavegueró no serà mai inferior a 20 centímetres, llevat que les 
ordenances municipals o una altra normativa d’aplicació assenyali un diàmetre superior. 
2a. Tots els aparells amb desguàs han de disposar de sifó i, si no es donen 
circumstàncies que aconsellin una altra cosa, ha d’instal·lar-se també un sifó general a 
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cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids. 
3a. Entre l’escomesa del clavegueró i el sifó general de l’edifici s’instal·larà obligatòriament 
un tub de ventilació, sense sifó ni cap tancament, que ha de sobrepassar en dos metres 
l’últim accessible de l’edifici i que ha de situar-se, com a mínim, a dos metres de distància 
dels predis veïns. Per aquest tub s’hi poden conduir les aigües pluvials sempre que, 
respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin degudament protegits 
per sifons o reixes antimúrids. 
4a. Els baixants de l’edifici poden servir de ventilació aèria, substituint el tub destinat a 
aquest fi, sempre que es compleixin les condicions fixades en el punt anterior. 
5a. En els edificis ja construïts, les conduccions d’aigües pluvials poden ser usades com a 
xemeneies de ventilació, sempre que siguin susceptibles d’adaptar-se a les condicions 
assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró. 
 

13.2.- Els sol·licitants hauran de construir xarxes internes separatives de tal manera que no 
podran abocar les aigües pluvials en la xarxa interna de residuals i viceversa.  
 
13.3.- En el cas que la pròpia edificació disposi de sistema separatiu, es disposarà un sifó per 
cada escomesa, prescindint de si els cabals pertanyen a aigües residuals domèstiques o 
aigües plujanes. La seva finalitat és evitar, tant com sigui possible, que les restes provinents de 
les cobertes (planes o en pendent) buidin directament a la xarxa general d’aigües plujanes, 
amb la conseqüent acumulació de sòlids dins de la mateixa. 
 
13.4.- Les obres de connexió al sistema de sanejament estan subjectes a les prescripcions de 
la normativa urbanística. 
 
13.5.- Totes les despeses derivades de les actuacions de connexió al sistema, així com les de 
conservació i manteniment, seran a càrrec de la persona interessada. 
 

 
Article 14.- Escomesa dels usuaris industrials i assimilables (UI) 
 
14.1- Els sol·licitants que demanin la connexió de les aigües residuals  a la xarxa de col·lectors 
en alta han de presentar, a més, la documentació indicada a l’annex 3.  
 
14.2.-En la mesura que sigui possible, existirà per a un mateix establiment un únic punt 
d’abocament. 
 
14.3.-S'haurà d’ubicar, abans de la connexió al sistema i en totes i cadascuna de les 
connexions que posseeixi, una arqueta de registre lliure de qualsevol mena d’obstacle i 
accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l’obtenció de mostres. L’arqueta 
de registre complirà les característiques que es descriuen a l’annex 9.  
 
Aquesta instal·lació romandrà sempre dins de la parcel·la objecte de l’activitat industrial i haurà 
d’ésser accessible en tot moment per als serveis tècnics corresponents, als efectes de 
l’obtenció o presa de mostres. 
 
14.4.- L’arqueta haurà de disposar, quan el permís d’abocament així ho estableixi, d’un element 
aforador, d’acord amb el que estableix el DL 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, amb un registre totalitzador per a 
la determinació exacta del cabal abocat. Si els volums d’aigua consumida i els volums d’aigua 
abocada fossin aproximadament els mateixos, la mesura de la lectura del cabal d’aigua per 
abastament podrà ésser utilitzada com aforament del cabal abocat. Si per les dimensions de 
l’arqueta o, per interferència amb els serveis públics que passen per sota de la vorera o, 
qualsevol altre impediment plenament justificat, no és pogués ubicar en la via pública, és 
col·locarà dins de l’edificació conservant totes les condicions d’accés, previ informe favorable 
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dels Serveis Tècnics comarcals. 
 
14.5.- Si dos o més establiments industrials, degudament legalitzats, porten a terme 
conjuntament actuacions de millora dels efluents, s’haurà d’instal.lar a la sortida de les 
depuradores corresponents una arqueta de registre de les característiques indicades a l’apartat 
anterior. Amb les mostres obtingudes es deduirà si l’efluent és idioni o presenta mancances de 
qualitat, i si l’efluent no és apte per al seu abocament a la xarxa pública s’imposaran les 
sancions corresponents a les persones físiques o jurídiques responsables. En qualsevol cas, 
cadascun dels establiments industrials que intervinguin en l’actuació conjunta haurà de disposar 
de la seva pròpia arqueta que permeti l’obtenció de mostres. 
 
14.6.- Hauran de posar una reixa de desbast de llum adequada a la naturalesa dels seus 
abocaments, d’un màxim de 50 mm de pas net, abans d’abocar a la xarxa pública de 
sanejament. 
 
14.7.- Si els efluents no compleixen les condicions i limitacions establertes, l’usuari té l’obligació 
de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes les instal·lacions de pretractament, 
homogeneïtzació i tractament que calguin fins que l’abocament compleixi la legislació vigent. 
En les activitats industrials, s’haurà de controlar específicament el cabal i la qualitat dels 
abocaments en el cas de neteja de tancs. El seu buidat es farà en època de vacances o 
circumstancies anàlogues. 
En cap cas es podran sobrepassar els límits establerts a l’annex 2. 
 
Article 15.- Connexió del clavegueró 
 
15.1.- La connexió del clavegueró a la xarxa pública ha de ser del tot estanca. A aquests 
efectes, la perforació de les parets s'ha de realitzar amb mètodes que permetin deixar un tall 
net, de forma que s'hi pugui adaptar perfectament la junta d'estanquitat. 

 
15.2.- Així mateix, la connexió del clavegueró amb la xarxa pública de clavegueram no pot 
sobresortir de la secció útil del col.lector, ni deixar cap mena d'obstacle per al funcionament 
hidràulic del conducte.  
 
Article 16.- Obligacions de les edificacions existents  

 
16.1.- Els edificis i els establiments ja construïts quan entrarà en vigor aquest Reglament, s'han 
d'ajustar a les prescripcions següents: 
a) Si disposen de desguàs a cel obert o mitjançant un pou negre o fossa sèptica, existirà 
l’obligació d’enllaçar l’esmentat desguàs amb la xarxa de clavegueram, a través d’una 
conducció o sistema tancat i estanc.  
b) En conseqüència, es prohibeixen amb caràcter general els desguassos per mitjà de pou 
negre o qualsevol altra forma d'abocament directe al sòl.  
c) Quan no sigui possible materialment connectar al clavegueram municipal, i prèvia 
l’autorització adient, hom pot construir un sistema de sanejament autònom. Si les 
característiques físico-químiques i biològiques de les aigües residuals són assimilables a les 
d'origen domèstic, es podrà construir una fossa sèptica. En cap cas, la construcció d'aquests 
sistemes alternatius de sanejament no eximeix de la connexió a la futura xarxa pública 
d'evacuació, quan existeixi.  
d) Els titulars de finques que no es trobin en la situació anterior tenen l'obligació d'adaptar-se a 
les disposicions d'aquest Reglament, construïnt connexions a la xarxa pública, adaptant els 
desguassos de la finca a la  nova connexió i cegant l'antic sistema d'abocament.  
16.2. En cas d'incompliment d'aquestes obligacions, i previs els requeriments adients, 
l'Administració competent pot procedir a l'execució subsidiària de les connexions, a càrrec dels 
interessats. 
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Article 17.- Anul.lació de desguassos provisionals 
 

Quan es construeixin noves xarxes de clavegueram, s'han d'anul·lar tots els desguassos 
particulars que, amb caràcter provisional, s'hagin  pogut autoritzar a les finques amb façana a la 
nova xarxa pública, ja siguin claveguerons longitudinals o empalmaments als mateixos, essent 
obligatòria la connexió directa a la nova xarxa.  

 
Article 18.- Elevació  

 
18.1. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció al clavegueram o a la xarxa 
de col·lectors per gravetat, l'elevació ha de ser realitzada pel titular de la finca o de 
l’establiment. 
  
18.2.- Ni l'ajuntament corresponent, en el cas de xarxes de clavegueram municipal, ni el 
Consell Comarcal  en el cas de xarxes de sanejament en alta, són en cap cas responsables del 
fet que, a través del clavegueró de desguàs, puguin penetrar en una finca particular aigües 
procedents de la xarxa pública. 

 
Article 19.- Conservació i manteniment  

 
19.1.- La conservació i el manteniment de les xarxes públiques de clavegueram seran 
competència del Consell o del municipi corresponent, segons que es tracti dels trams en alta o 
en baixa, respectivament. 

 
19.2.- La conservació i el manteniment de les connexions al clavegueram municipal o als 
col.lectors, i de les xarxes privades,  són a càrrec dels titulars de les finques que, a l’ensems, 
són els responsables del seu correcte estat de funcionament. Totes les connexions de les 
edificacions fins el punt de connexió a la xarxa, tinguin les característiques que tinguin i 
prescindint de l’ús al que es destinen, hauran de mantenir-se netes i en condicions de treball 
òptim de tots els seus components. En el cas que els treballs de conservació o de manteniment 
siguin realitzats, directament o indirecta, per l'Administració en via d’execució subsidiària per 
incompliment dels deures de conservació i de manteniment que corresponen als titulars, 
aquests hauran de satisfer els costos ocasionats. 
 
19.3.- Les obres de reparació, de neteja i de manteniment que l'Administració pugui realitzar 
subsidiàriament només comprendran el tram de desguàs ubicat a la via pública, ja que els 
treballs en el tram de l'interior de la finca han de ser efectuats, en tot cas, pel seu titular.  

 
Article 20.- Zones de servitud i de protecció  

 
20.1.- Les xarxes de clavegueram municipal i les xarxes de col·lectors del Consell han de tenir 
una zona de servitud que permeti la realització dels treballs de neteja, de manteniment, de 
reparació i de reposició dels seus elements i que, alhora, protegeixi les conduccions i els 
col·lectors de possibles intrusions vegetals que puguin causar avaries.  
 
20.2.- Amb aquesta finalitat, es fixa un franja de 5 metres d'ample (2,5 metres a cada costat de 
l'eix de la conducció o col·lector) en la qual no és permesa  cap mena d'edificació, ni la 
plantació de varietats d'arbres d'arrels profundes. Si el col·lector té una amplada igual o 
superior a 2 metres, la franja de protecció ha de respectar la fórmula  h = De + 3, essent De el 
diàmetre exterior del col·lector.  
 

CAPÍTOL III. CONDICIONS DELS ABOCAMENTS 
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Article 21.- Sotmetiment a autorització prèvia i a ordres individuals de manament 
 
21.1.- La utilització obligatòria de la xarxa comarcal de sanejament està subjecta al compliment 
de les condicions establertes en aquest Reglament i a la prèvia autorització administrativa de 
connexió i, si és el cas, d’abocament. 
 
21.2.- El permís d’abocament (acte pel qual s’autoritzen els paràmetres contaminants que 
s’aboquen), en els casos que sigui preceptiu, l’ha d’atorgar el Consell Comarcal, mentre que 
l’atorgament de l’autorització o permís de connexió (acte pel qual s’autoritza la connexió 
efectiva a la xarxa municipal de clavegueram des de la vessant de les condicions materials de 
la connexió) és competència de l’ajuntament corresponent. 
 
21.3.- Sense perjudici de les mesures cautelars que hom pugui adoptar en la instrucció dels 
procediments sancionadors, el Consell Comarcal del Baix Penedès pot dictar ordres individuals 
de manament adreçades al compliment de les prescripcions del present Reglament. 
 
Article 22.- Regulació de la contaminació en origen 

 
La regulació de la contaminació en origen, mitjançant les limitacions i les prohibicions que es 
contemplen en l'article 23 d'aquest Reglament, s'estableix amb les finalitats següents:  
a) Salvaguardar la integritat i la seguretat dels treballadors i de les instal.lacions d'evacuació i 
de sanejament.  
b) Prevenir qualsevol anomalia en els processos de depuració emprats.  
c) Millorar el rendiment de les instal.lacions de sanejament. 
 
Article 23.- Prohibicions i limitacions 
 
23.1.- Resta prohibit: 
a) L’abocament de les substàncies que s’estableixen en l’annex 1 del present Reglament. 
b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permetin el seu abocament a sistema, 
excepte en casos d’extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb comunicació 
prèvia a l'ens gestor. 
c) L’abocament d’aigües blanques i aigües pluvials al sistema d’aigües residuals quan pugui 
adoptar-se una solució tècnica alternativa per existir a l’entorn de l’activitat una xarxa 
separativa d’aigües pluvials o una llera pública. En cas contrari s’haurà d’obtenir un permís 
específic per realitzar aquests abocaments. 
 
23.2.-. Els abocaments no domèstics que continguin substàncies de les establertes en l’annex 
2 del present Reglament, hauran de respectar les limitacions que s’hi estableixen. 
 
23.3.- Amb comunicació al Consell Comarcal, es podran adoptar limitacions diferents a les 
establertes en l’apartat anterior quan, en aplicació de les millors tècniques disponibles, 
s’aconsegueixi que, per a una mateixa càrrega contaminant fixa abocada al sistema, el cabal 
abocat considerat en el permís d’abocament decrementi a causa de l’estalvi d’aigua per part de 
l’establiment. 
 
Article 24.- Tractament en origen 
 
24.1.- Les aigües residuals que no compleixen les limitacions d’abocament establertes en 
aquest Reglament han de ser objecte del tractament previ corresponent. 
 
24.2.- Les instal·lacions necessàries per a aquest pretractament han de ser construïdes i 
explotades per l’usuari mateix, o bé per les comunitats o empreses contemplades pels articles 
90 i 108 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’aigües, i degudament autoritzades, i han de ser objecte de concreció en la sol·licitud 
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d’autorització. 
 
Article 25.- Abocaments a la claveguera o a col·lectors 

 
Els cabals abocats a la xarxa no podran excedir de sis vegades en un interval de quinze minuts, 
ni de quatre vegades en una hora del valor del cabal mitjà diari com a norma general. Aquelles 
empreses que tinguin un cabal d’abocament important en relació al cabal total del sistema de 
sanejament receptor, hauran de pactar les condicions especifiques de cabal punta amb el 
Consell Comarcal. 

 
Article 26.- Neteja de tancs 

 
Hauran de ser objecte d’un control especial el cabal i la qualitat de l’efluent en el cas de neteja 
de tancs amb buidatge o circumstàncies anàlogues. 

 
Article 27.- Situacions d'emergència  

 
27.1.- S'entén que hi ha una situació d'emergència o de perill, quan es dóna alguna de les 
circumstàncies següents: 

 
a) Quan degut a un accident en les instal·lacions de l'usuari, existeixi un risc imminent de 
produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavegueram o als sistemes de sanejament, 
potencialment perillosa per a la salut de les persones, les instal·lacions, les estacions 
depuradores d'aigües residuals o per a les pròpies xarxes, o bé que pugui alterar de forma 
substancial les condicions fixades pel permís d'abocament.  
b) Quan s'aboquin cabals que excedeixen del màxim cabal autoritzat.  
 
27.2.- Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari té el deure de comunicar la situació 
al Consell Comarcal i a la planta depuradora receptora de l'abocament, amb la finalitat d'evitar 
o bé reduir els danys.  
 
27.3.- Endemés, i amb la major celeritat possible, l'usuari ha d'adoptar totes les mesures i 
emprar tots els mitjans que estiguin al seu abast a fi d'aconseguir que els productes vessats ho 
siguin en la mínima quantitat possible, i/o de reduir al màxim llur perillositat.  
 
27.4.- En un termini màxim de set dies l'interessat haurà de remetre al Consell Comarcal un 
informe detallat d’allò que hagués passat. Haurà de figurar–hi, com a mínim: nom, identificació i 
ubicació de l’empresa, cabal i matèries abocades, causa de l’accident, hora en què es va 
produir, correccions efectuades "in situ" per l’usuari, hora en què es va establir el contacte 
telefònic, i en general totes aquelles dades que permetin als Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal una interpretació correcta del fet imprevist i una adequada valoració de les seves 
conseqüències. 
 
Article 28.- Instruccions a seguir en cas d'emergència  

 
28.1. El Consell facilitarà als usuaris les instruccions a  seguir en situacions d'emergència o de 
perill juntament amb l’autorització d’abocament. 
 
28.2.- En aquestes instruccions figuraran, en primer lloc, els números telefònics als que l'usuari 
ha de comunicar l'emergència. El primer d'aquests números ha de ser el de l'estació 
depuradora d'aigües residuals receptora de l'efluent anormal. En el supòsit que no sigui 
possible comunicar amb aquesta estació, ha de fer-ho als números següents i en l'ordre indicat. 
Establerta la comunicació, l'usuari ha de fer saber el tipus de productes i el volum o la quantitat 
dels mateixos que s'ha  abocat.  
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28.3.- En cas d'emergència, i sens perjudici del que disposin les  instruccions, el Consell pot 
dictar les ordres individuals de  manament que siguin adients, sense necessitat d’audiència 
prèvia.  
 
28.4.- En el mateix permís d'abocament o bé amb posterioritat, el Consell pot exigir a l'usuari la 
presentació d'un document en el qual s'han d'incloure les instruccions i mesures a adoptar per 
part del seu personal per tal de contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que els 
eventuals accidents puguin provocar. En aquestes instruccions particulars, cada usuari ha de 
preveure els incidents més perillosos que puguin produir-se en funció de les característiques 
dels seus processos industrials.  
 
28.5.- Les instruccions i mesures del pla d’emergències s'han de redactar de forma que siguin 
fàcilment comprensibles per totes les persones, i un exemplar de les mateixes estarà a l'abast 
en tots els punts estratègics del local i, especialment, en els llocs en els que els operaris han 
d'actuar per dur a terme les mesures correctores previstes. Si és el cas, es preveurà la 
realització d’exercicis periòdics d’ensinistrament del  personal.  

 
Article 29.- Mesures especials de seguretat  
 
El Consell Comarcal, previ informe dels seus serveis tècnics i l'audiència de l'interessat, pot 
exigir en el permís d'abocament l'adopció de mesures correctores especials de seguretat, amb 
la finalitat de prevenir accidents que puguin provocar abocaments incontrolats de productes 
emmagatzemats de caràcter perillós. 

 
CAPÍTOL IV. RÈGIM JURÍDIC I PROCEDIMENT DE LES AUTORITZACIONS I DE LES 
ORDRES INDIVIDUALS DE MANAMENT 
 
Article 30.- Autoritzacions de connexió  

 
30.1.- Totes les edificacions i els establiments han de comptar amb la corresponent connexió al 
clavegueram municipal, degudament autoritzada, d’acord amb les característiques 
constructives establertes per cada municipi en les seves Ordenances i/o en els seus 
instruments de planejament urbanístic i, supletòriament, amb les esmentades en el Capítol II 
d’aquest Reglament. En el supòsit d’usuaris industrials i assimilables (UI), es requerirà també 
l’obtenció d’un permís d’abocament específic que haurà d’atorgar el Consell Comarcal, amb la 
finalitat de vetllar pel compliment dels requisits establerts; aquest permís d’abocament porta 
implícita l’autorització per utilitzar la xarxa municipal de clavegueram corresponent per a 
l’evacuació de les aigües residuals de la persona usuària.  
 
30.2.- És competència de cada Ajuntament l'atorgament de les autoritzacions de connexió de 
les edificacions i dels establiments del seu terme  municipal a la respectiva xarxa de 
clavegueram, sens perjudici de l’obtenció del permís d’abocament quan procedeixi, 
l’atorgament del qual correspon al Consell. 
 
30.3.- És competència del Consell Comarcal l'atorgament de les autoritzacions de connexió a la 
xarxa de col·lectors i als sistemes de sanejament d'aigües residuals que gestiona. Les 
sol·licituds s'han de formular també de conformitat amb els models i acompanyant la 
documentació assenyalada a l’annex 3 d'aquest Reglament.  
Article 31.- Procediment per a l'atorgament d'autoritzacions de connexió a la xarxa de 
sanejament en alta. 
 
a) La sol·licitud l’ha d’adreçar l’interessat al President del Consell Comarcal, de conformitat amb 
els models d’instància i de documentació tècnica continguts en l’annex 3 d’aquest Reglament. 
b) En aquells casos que també sigui necessària la presentació de sol·licituds d’autoritzacions i 
llicències ambientals, l’interessat ha de presentar ambdues sol·licituds a l’Ajuntament o 
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Administració que correspongui i aquest, al seu torn, les ha de fer arribar a el Consell 
Comarcal. 
c) S’ha d’enviar una comunicació a l’interessat informant sobre la data de rebuda de la 
sol·licitud, el termini màxim normativament establert per a la resolució i la notificació del 
procediment, així com els efectes que puguin produir el silenci administratiu. 
d) S’ha d’emetre un informe tècnic en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data 
de la sol·licitud. 
e) Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyalen els paràgrafs anteriors, es requerirà a 
l’interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els 
documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seva 
sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d’aquesta 
circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables. 
f) L’òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre la sol·licitud de connexió en el 
termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de l’endemà del dia que tingui lloc la 
presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada del Consell Comarcal. 
g) En el supòsit d’informe desfavorable a l’atorgament i prèviament a la resolució, es procedirà 
a donar audiència a l’interessat per un termini mínim de 10 dies per tal que pugui al·legar el que 
consideri oportú. 
h) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hagi dictat resolució 
expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de 
l’obligació del Consell Comarcal de resoldre d’acord amb el que es disposa a la Llei 30/92, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú. 
i) S’ha d’enviar la notificació a l’interessat. 
j) L’autorització de connexió serà revisada o revocada en revisar o revocar l’autorització 
d’abocament. 
 
Article 32.- Permís d'abocament 
 
32.1.- Els abocaments d’aigües residuals a les xarxes de clavegueram i als col·lectors, i també 
els abocaments directes a les estacions depuradores, requeriran l’atorgament del permís 
d’abocament per part del Consell Comarcal. 
 
32.2.- Quant als usuaris generals (UG), si es tracta d’usuaris domèstics que utilitzen l’aigua per 
als usos normals propis dels habitatges, el permís d’abocament s’entendrà implícit amb 
l’atorgament, per l’ajuntament corresponent, de la llicència municipal de primera ocupació o 
utilització. Respecte de la resta d’usuaris generals, el permís d’abocament s’entendrà implícit 
amb l’atorgament de la llicència municipal d’activitat i funcionament. 
 
32.3.- Pel que fa als usuaris industrials i assimilables (UI), el permís d’abocament és atorgat pel 
Consell Comarcal, quan correspongui, de conformitat amb la documentació tècnica continguda 
en l'annex 4 d’aquest Reglament, sense perjudici de les autoritzacions i llicències ambientals 
atorgades per l’Administració ambiental de la Generalitat o dels ajuntaments. 
 
En el cas d’activitats compreses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
intervenció integral de l’Administració ambiental, l’obtenció del permís d’abocament se sotmet 
al règim regulat a la llei esmentada. 
 
En el cas que l’activitat subjecta a permís d’abocament no es trobi compresa en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, regiran la normativa de procediment administratiu 
establerta en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques, i el procediment 
administratiu comú i aquest Reglament. 
 
32.4.- En el procediment d’atorgament d’autoritzacions ambientals per l’Administració de la 
Generalitat, llicències ambientals i permisos municipals, els aspectes de l’informe municipal 
referits als abocaments al clavegueram o al sistema de sanejament seran informats pel Consell 



          

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/08/270 04 15/68 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

 

Comarcal. A aquests efectes, els ajuntaments han de requerir aquest informe parcial en el 
termini de deu dies des de la presentació de la sol·licitud, remetent la documentació tècnica 
suficient, i el Consell Comarcal l’ha d’emetre en el termini d’un mes a comptar des la notificació 
del requeriment. 
 
32.5.- Els terminis anteriors restaran interromputs per la solució de deficiències documentals o 
tècniques. 
 
32.6.- El Consell Comarcal comunicarà a la respectiva Administració ambiental de la Generalitat 
o de l’Ajuntament l’atorgament i denegacions de les autoritzacions sol·licitades. Al seu torn, les 
administracions esmentades ho faran constar en l’expedient d’autorització i llicència ambiental. 
 
Article 33.- Procediment atorgament d’autoritzacions d’abocaments 
 
a) La sol·licitud d’autorització d’abocament a la xarxa comarcal de sanejament, l’ha d’adreçar 
l’interessat al President del Consell Comarcal, de conformitat amb els models d’instància i de 
documentació tècnica continguts en l’annex 4 d’aquest Reglament. En aquells casos que sigui 
necessària també la presentació de sol·licituds d’autoritzacions i llicències ambientals, 
l’interessat ha de presentar-les a l’Ajuntament o Administració que correspongui i aquest, al seu 
torn, les ha de fer arribar al Consell Comarcal. 
b) A la documentació tècnica a la qual es refereix el paràgraf anterior, l’interessat hi ha d’afegir, 
si és el cas, la documentació relativa al tractament en origen que exigeix aquest Reglament. 
c) Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyalen els paràgrafs anteriors, es requerirà a 
l’interessat perquè, en el termini de deu dies, solucioni la mancança o acompanyi els 
documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, se’l tindrà per desistit en la seva 
sol·licitud. En cas de desestimació es dictarà resolució consistent en la declaració d’aquesta 
circumstància, amb indicació dels fets produïts i normes aplicables. 
d) L’òrgan responsable de la tramitació de l’expedient portarà a terme, si s’escau, tots aquells 
actes d’instrucció que cregui necessaris, incloent-hi la pràctica de les inspeccions que siguin 
adients. També tenen la consideració d’actes d’instrucció necessaris en el procediment els 
informes que hagin d’emetre altres administracions públiques diferents del Consell Comarcal en 
relació amb llurs competències. 
e) Sense perjudici que l’òrgan responsable de l’expedient pugui atorgar el tràmit d’audiència 
sempre que ho estimi oportú, l’audiència dels interessats per un termini mínim de 10 dies és un 
tràmit preceptiu en el supòsit que l’informe del Serveis Tècnics del Consell Comarcal sigui 
desfavorable a la sol·licitud d’autorització d’abocament. 
f) L’òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre les sol·licituds d’autorització 
d’abocament en el termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de l’endemà del dia que 
tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d’entrada del Consell Comarcal. 
g) Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior sense que s’hagi dictat resolució 
expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu sense perjudici de 
l’obligació de el Consell Comarcal de resoldre d’acord amb el que es disposa a la Llei 30/92, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques. 
h) L’autorització d’abocament contemplarà com a mínim els límits admissibles de les 
característiques de l’abocament; el cabal mitjà abocat i el cabal màxim abocat; l’obligació 
d’instal·lar una arqueta que permeti l’aforament i la presa de mostres, i la durada màxima de 
l’autorització. 
 
Article 34.- Termini de l’autorització 
 
Les autoritzacions d’abocaments tindran un termini màxim de vigència de vuit anys renovables 
successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles 
en cada moment; en cas contrari podran ser modificades o revocades d’acord amb l’establert 
als articles 35 i 38 d’aquest Reglament. Sis mesos abans de finalitzar el termini els titulars 
resten obligats a justificar el procés, tractament, volum i qualitat de les aigües, mitjançant la 
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presentació de certificacions emeses per una entitat col·laboradora de l’Administració legalment 
acreditada o per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
En el supòsit d’haver-se modificat les circumstàncies, s’atindrà a l’establert en els articles 
següents referents a la revisió de les autoritzacions. 
 
Article 35.- Revisió de les autoritzacions 
 
35.1.- Sense perjudici de l’establert en l’article anterior i en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, és 
obligació de la persona titular del permís d’abocament comunicar el Consell qualsevol 
circumstància que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de 
l’abocament, procedint-se a la revisió de les autoritzacions concedides sempre que es doni 
alguna de les següents circumstàncies: 
a) Quan es donin canvis o modificacions tècniques substancials al procés que suposin 
modificacions en el cabal superiors a 25% o variacions a la càrrega contaminant que puguin 
afectar el sistema de sanejament o el medi receptor. 
b) Quan s’arribi als límits de saturació del sistema. 
c) Quan es modifiquin els límits d’abocament del Reglament. 
d) Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat. 
e) Quan s’hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu 
atorgament o quan n’hagin sobrevingut d’altres que justificarien la denegació de les 
autoritzacions o el seu atorgament amb condicions diferents. 
f) Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del total tractat pel sistema 
sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades. 
g) Quan l’efecte additiu d’abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificultin 
el seu tractament adequat. 
 
Si la revisió comporta la modificació de les condicions d’abocament i no es compleixen els 
requeriments especificats en l’annex 2, s’atorgarà autorització amb una excepció temporal, que 
en cap cas pot excedir dotze mesos, per a la progressiva adequació de les característiques 
dels abocaments als límits fixats i als nous requeriments. En aquest supòsit l’interessat haurà 
de presentar un programa que garanteixi el compliment de les exigències establertes, el qual 
serà aprovat pel Consell d’acord amb allò que preveu l’article 36 d’aquest Reglament. 
 
35.2.- Mitjançant resolució motivada i prèvia audiència de l’interessat, el Consell acordarà la 
modificació del condicionat que resulti adequat i pertinent a conseqüència de la revisió 
practicada d’acord amb l’establert en el paràgraf anterior d’aquest Reglament. 
La revisió de l’autorització no donarà lloc a indemnització. 
 
Article 36.- Excepcions temporals de límits d’abocament. 
 
36.1.- De conformitat amb allò que preveu l’article 13 del Decret 130 /2003, les autoritzacions 
podran contenir excepcions temporals de límits d’abocament en virtut de l'aprovació d'un 
programa que garanteixi el compliment d’aquestes exigències en un termini de dotze mesos. 
 
36.2.-  L’administració comarcal valorarà en euros/dia el cost que representa l’excés de 
contaminació abocada durant l’execució del programa a partir dels mètodes establerts a l'annex 
VIII del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. La quantitat,  resultant de multiplicar aquest valor pels dies indicats en el 
Programa o projecte, s’ha de notificar a l’interessat, el qual ha de dipositar una fiança pel triple 
d’aquest import a la Tresoreria del Consell Comarcal. Aquesta fiança es pot constituir amb aval 
o bé qualsevol dels altres mitjans de garantia contemplats a la Llei de Contractes de les 
administracions públiques. En el supòsit de  constituir-se mitjançant aval, s’haurà de presentar 
d’acord amb l’annex 6 d’aquest Reglament. 
 
36.3.- Les sol·licituds d’autorització d’abocaments que incorporin una petició d’excepció 
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temporal de límits hauran d’acompanyar, a més de la documentació establerta en l'annex 5, la 
documentació següent: 
a) Informe favorable de suficiència del sistema per absorbir la càrrega contaminant lliurat pel 
Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquest informe caldrà haver-lo sol·licitat prèviament i la 
documentació que acompanyarà a aquesta sol·licitud d’informe previ serà la que s’indica a 
l’annex 5 apartat A. 
b) En el projecte tècnic s’haurà d’incloure el programa d’implantació de les mesures que han de 
garantir el compliment dels límits d’abocament, en el que es detallin les fases i terminis 
d’execució. El termini màxim d’aquest programa serà de dotze mesos i les fases i els seus 
terminis hauran de ser verificables i el seu incompliment podrà comportar la suspensió o 
revocació de la autorització i la correlativa clausura de l’abocament. 
c) Acreditació de la constitució de garantia a favor del Consell Comarcal del Baix Penedès.  
d) La documentació que acrediti estar en possessió de l’autorització o la llicència ambiental o 
haver-la sol·licitat. 
 
36.4.- El procediment establert és el següent: 
a) Obtingut l’informe de suficiència del projecte, l’interessat haurà de presentar la sol·licitud 
d’autorització d’abocament adreçada al President del Consell, juntament amb la documentació 
indicada en l'apartat anterior. 
b) Una vegada constituïda la fiança i valorat el Programa, prèvia proposta dels Serveis Tècnics 
comarcals, l’òrgan competent ha de dictar resolució expressa sobre l’aprovació del projecte de 
reducció de la contaminació i la sol·licitud d’autorització d’abocament en el termini màxim de 
quatre mesos, a comptar a partir de l’endemà del dia que tingui lloc la presentació de la 
sol·licitud en el registre d’entrada del Consell Comarcal. 
 
36.5.- L’usuari, en funció del que es disposi en l’autorització d’abocament, haurà de realitzar 
controls analítics periòdics dels seus abocaments, efectuats per laboratori homologat, i 
comunicar els resultats obtinguts al Consell Comarcal. 
 
36.6.- En cas que durant el termini d’execució del Programa o projecte, o finalitzat aquest, 
l’usuari incompleixi les obligacions establertes en l’autorització d’abocament, el Consell 
Comarcal la revocarà i procedirà a l’execució immediata de la fiança, sense perjudici de 
l’adopció de les mesures sancionadores o altres establertes en aquest Reglament. 
 
Article 37.- Abocament mitjançant vehicles cisterna 
 
37.1.- Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de sanejament mitjançant vehicles 
cisterna caldrà que, sens perjudici dels permisos exigibles de conformitat amb la legislació 
sectorial aplicable, la persona posseïdora obtingui un permís especial atorgat per l'ens gestor 
que haurà d’ésser entregat per l’interessat al cap de planta de la instal·lació indicada en el 
permís especial. 
 
37.2.- Només s’autoritzarà l’abocament, sempre i quan el productor sigui del Sistema de 
Sanejament de la comarca del Baix Penedès, en els següents casos: 
a) Les aigües residuals generades que provinguin de fosses sèptiques d’usuaris domèstics i 
d’usuaris no domèstics, l’activitat dels quals generi aigües residuals domèstiques, i que estiguin 
situats a més de 100 m. de la xarxa de clavegueram. 
b) Les aigües residuals de neteges del sistema públic de sanejament. 
c) Les aigües residuals de neteges o desembossos de xarxes internes d’habitatges particulars 
o blocs d’habitatges i d’usuaris no domèstics, l’activitat dels quals generi aigües residuals 
domèstiques. 
 
37.3.- Per a l’acceptació de cisternes de residus líquids admissibles seran condicions prèvies: 
a) Obtenir el Permís d’abocament. Presentar al Consell Comarcal del Baix Penedès, 
degudament complimentat, el full de sol·licitud d’abocament a EDAR mitjançant cisternes 
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(annex 7). 
b) Formalitzar el document d’acceptació i seguiment. 
c) El transportista haurà de ser un gestor de residus autoritzat. 
d) Concertar dia i hora d’abocament a la planta. 
e) La direcció de la planta depuradora on es produeixi l’abocament tindrà la facultat d’impedir 
l’operació quan consideri que el residu líquid que es preveu abocar no reuneix les condicions 
d’admissibilitat previstes, anàlogament quan en el curs d’un abocament es constati que es 
tracta d’un líquid inadmissible es posarà fi a l’operació de descàrrega, i quedarà l’obligació per 
part del transportista de la reabsorció i el retorn del líquid abocat. 
 
37.4.- El Permís d'abocament serà per a un abocament puntual o per a un abocament periòdic 
amb validesa màxima de tres mesos renovable tornant a presentar el full de sol·licitud de 
l'annex 7. 

37.5.- L’abocament que s’hagi de realitzar mitjançant camions cisterna ha de respectar les 
prohibicions i limitacions establertes en els annexos 1 i 2 d’aquest Reglament. Els abocaments 
procedents de fosses sèptiques o de les neteges dels sistemes públics de sanejament, 
realitzats mitjançant camió cisterna, no estaran sotmesos a les limitacions del bloc 1 de l’annex 
II pel que fa a la DQO, la DBO, les partícules en suspensió i els sulfurs. 

Excepcionalment també podran autoritzar-se abocaments via camió cisterna en supòsits 
d’emergència sempre, però, què els Serveis Tècnics del Consell Comarcal considerin que per 
les característiques de l’aigua residual, aquest pugui ser tractat sense risc d’alterar el 
funcionament normal del procés de depuració de la planta 

37.6.- Per tal d’aconseguir aquest permís especial, el posseïdor haurà de dipositar un aval al 
Consell Comarcal del Baix Penedès. L’import de l'aval podrà variar entre 300 € i 600 € segons 
el potencial risc de l'abocament, la susceptibilitat del sistema de sanejament receptor de 
l'abocament, el volum abocat i la temporalitat prevista. L'aval es constitueix per temps indefinit, 
essent necessària la conformitat del Consell Comarcal del Baix Penedès (annex 8).  

37.7.- L’empresa explotadora de l’EDAR prendrà una mostra del contingut de la cisterna, de la 
qual el Consell Comarcal en pot sol·licitar l’analítica. Si la mostra no s’ajusta al declarat a la 
sol·licitud i representa major càrrega contaminant per la planta, prèvia audiència a l’empresa, el 
major cost de depuració avaluat econòmicament serà descomptat de l’aval que l’empresa té 
dipositat en la Tresoreria del Consell Comarcal. 

Article 38.- Revocació de les autoritzacions 
 
38.1.- Sense que això generi cap dret d’indemnització, el Consell podrà acordar la revocació de 
l’autorització mitjançant resolució motivada en els següents supòsits: 
a) Per revocació de l’autorització o llicencia ambiental que permeti el desenvolupament de 
l’activitat. 
b) Com a mesura aparellada a una sanció imposada de conformitat amb les previsions del 
Capítol VI d’aquest Reglament. 
c) Per incompliment dels requeriments efectuats per l’adequació de l’abocament a les 
condicions establertes. 
 
38.2.- En tot cas, la revocació de l’autorització d’abocament es resoldrà amb audiència prèvia 
de l’interessat. 
 
38.3.- En els supòsits contemplats en el paràgraf 1 d’aquest article, l’Administració comarcal 
comunicarà immediatament a l’Ajuntament corresponent i/o a l’Administració ambiental, si 
s’escau, la revocació de l’autorització d’abocament a fi que s’adoptin les mesures oportunes. La 
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revocació determinarà la prohibició de realitzar abocaments a la xarxa de clavegueram i 
facultarà l’ajuntament corresponent, en el cas de sistemes de sanejament municipal o al 
Consell Comarcal en el cas de sistemes de sanejament en alta, per a realitzar les obres 
necessàries que impedeixin físicament la possibilitat dels abocaments, obres l’import de les 
quals serà de compte i càrrec del titular del permís objecte de revocació. 
 
Article 39.- Ordres individuals de manament 
 
39.1.- Les ordres individuals de manament, adreçades al compliment de les prescripcions 
d'aquest Reglament i que imposin als seus destinataris determinades obligacions o 
prohibicions, s'han de dictar a proposta dels serveis tècnics del Consell Comarcal i prèvia 
audiència dels interessats, llevat que concorrin circumstàncies d’especial gravetat o urgència.  
 
39.2.- Les ordres individuals de manament s’hauran d’executar pels seus destinataris dins del 
termini que s’hagi fixat, i es podrà acudir en cas d’incompliment, previ advertiment, al 
mecanisme de l’execució subsidiària, amb repercussió dels costos ocasionats al destinatari. 
Les ordres hauran de ser clares i motivades i respectaran els principis de congruència i de 
proporcionalitat. 

 
Article 40.- Competència i recursos 
 
40.1.- És competència del President del Consell Comarcal, delegable en la Junta de Govern, la 
resolució de les sol·licituds de connexió a la xarxa comarcal de sanejament en alta així com de 
les connexions al clavegueram municipal en els supòsits de delegació en aquesta matèria i 
d’abocament al clavegueram municipal o a la xarxa comarcal de sanejament en alta i les 
revocacions de les autoritzacions, així com les ordres individuals de manament i, en general, 
qualsevol altra resolució que tingui per objecte l’aplicació d’aquest 
Reglament. 
 
40.2.- Les resolucions del President posen fi a la via administrativa i contra elles els interessats 
poden interposar recurs de reposició potestatiu davant del mateix President en el termini d’un 
mes si la resolució és expressa. Si no ho és, en el termini de tres mesos, comptat a partir de 
l’endemà del dia que es produeixi el desistiment per acte presumpte. 
 
40.3.- Tanmateix, i sense necessitat del recurs previ de reposició, els interessats poden 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la resolució expressa del President i en el termini de sis mesos a comptar a partir 
del dia següent a aquell en què es produeixi la resolució presumpta (silenci administratiu 
negatiu). 
 
Article 41.- Execució forçosa i multes coercitives 
 
41.1. Sens perjudici de la utilització d’altres mitjans d’execució forçosa, i independentment de la 
imposició de les sancions pertinents, el Consell Comarcal pot imposar multes coercitives com a 
mitjà d’execució forçosa de les obligacions regulades en aquest Reglament. Aquestes multes 
són reiterables si transcorren els terminis assenyalats en els requeriments corresponents fins 
que l’obligat compleixi allò que s’hi ha disposat. 
 
41.2. L’import de les multes coercitives no pot excedir del 10 % de la quantia de la multa 
mínima que correspon aplicar a la infracció presumpta en la qual es pugui subsumir la conducta 
de l’obligat a complir el requeriment del Consell Comarcal. L’import total de les multes 
coercitives no excedirà de 30.050,60 euros. 
 
41.3. És requisit preceptiu i previ a la imposició de multes coercitives el requeriment a l’obligat, 
amb la determinació del termini per a l’execució voluntària de l’ordre, que es fixarà en funció de 
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les circumstàncies específiques de cada cas o situació. 
 
CAPÍTOL V. INSPECCIÓ I CONTROL 
 
Article 42.- Disposicions generals 
 
42.1.- Poden ser objecte d’inspecció les activitats o instal·lacions els abocaments d’aigües 
residuals de les quals puguin afectar el sistema públic de sanejament i el seu funcionament. 
 
42.2.- L’actuació inspectora s’inicia: 
a) D’ofici, com a conseqüència de la iniciativa de l’òrgan competent, de l'inspector quan apreciï 
un incompliment de les normes reguladores dels abocaments o per ordre superior. 
b) En virtut de denúncia. 
 
 
Article 43.- Caracterització dels abocaments 
 
43.1.- Totes les mesures, les proves, el mostratge i les anàlisis per determinar les 
característiques en els abocaments residuals es faran segons els mètodes normalitzats per a 
les anàlisis d’aigües i d' aigües residuals identificats en el "STANDARD METHODS FOR THE 
EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER", de l'American Public Health Association 
(APHA) i de la Water Pollution Control Federation (WPCF) i d’acord amb les modalitats i amb 
els procediments de mesura i anàlisi establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua, en el Decret 
103/2000, de 6 de març, o en altres que pugui establir en el futur. 
 
43.2.- Els establiments industrials hauran d’instal·lar i posar a disposició dels Serveis Tècnics 
del Consell Comarcal, a fi i efecte de determinar la càrrega contaminant, els dispositius 
següents: 
a) Pou de registre. Totes les indústries col·locaran en tots els claveguerons de descàrrega dels 
seus abocaments residuals un pou de registre exterior, d’acord amb l’article 14.3. S’haurà de 
remetre a l'Administració els plànols de la situació dels pous i dels aparells complementaris per 
a la seva identificació. 
b) Aforament de cabals. Cada pou de registre haurà de disposar d’un sistema de mesura de 
cabals, d’acord amb les directrius de l’article 14.4 d’aquest Reglament. Podran utilitzar–se com 
a aforament de cabal residual els volums d’aigua consumida en els casos en què aquests 
siguin aproximadament els mateixos, segons la lectura de cabal d’aigua en comptador; 
igualment i si la procedència d’aigua és de pou propi o d’altres fonts, s’habilitarà una fórmula 
indirecta de mesura de cabals residuals. 
 
43.3.- La tècnica en la presa de mostres variarà segons la determinació que calgui realitzar. 
Per a concentracions màximes que no puguin ser superades en cap moment la mesura serà 
instantània i es podrà fer a qualsevol hora del dia; per a concentracions mitjanes 
representatives de valors de càrregues residuals contaminants, les mesures seran horàries, 
integrades proporcionalment al cabal i preses durant els períodes d’abocament. Els 
requeriments mínims per calcular la quantia representativa dels abocaments seran concretats 
pel Consell Comarcal amb la indústria interessada i podran revisar–se sempre que s’estimi 
oportú. 
 
43.4.- Aquelles indústries que per dimensió i/o per contaminació siguin significatives i que 
tinguin grans fluctuacions en les característiques de les seves aigües residuals i en els volums 
d’abocament, necessitaran un aparell de presa de mostres automàtic, proporcional al cabal i 
amb anàlisi durant tot l’any. 
 
Article 44.- Realització d’inspeccions 
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44.1.- Les funcions d’inspecció i vigilància que s’efectuïn per vetllar pel compliment d’aquest 
Reglament, seran realitzades pel personal del Consell Comarcal o per mitjà d’entitats 
col·laboradores degudament acreditades. 
 
44.2.- Les inspeccions i els controls es portaran a terme per iniciativa del Consell Comarcal, 
pels Ajuntaments respectius, a petició dels mateixos interessats o en virtut de denúncia. 
 
Article 45.- Facultats del personal inspector 
 
45.1.- El personal inspector té atribuïdes les facultats següents: 
a) Accedir a les instal·lacions que generen aigües residuals. 
b) Accedir a la resta d’instal·lacions que, directament o indirectament, tinguin relació amb el 
procés de producció, tractament, evacuació o recirculació d’aigües residuals com arquetes, 
dipòsits, basses o d’altres, o que suposin un risc per al sistema, així com als documents i les 
instal·lacions relatives al subministrament, consum d’aigua i control de qualitat dels 
abocaments, i efectuar les anàlisis que consideri oportunes. 
c) Prendre mostres d’aigües residuals, així com d’aigües de procés relacionades amb 
l’abocament o per a la comprovació de les dades declarades per l'interessat davant 
l'Administració. 
d) Mesurar els cabals abocats. 
e) Prendre fotografies o altres tipus d’imatges gràfiques, sens perjudici del que disposa la 
normativa relativa al secret industrial i comercial i la propietat industrial. 
f) Requerir tota la informació i documentació que sigui necessària per al compliment de les 
seves funcions. 
 
45.2.- El resultat de les inspeccions i de les mostres que s’hi obtinguin s’ha de documentar en 
informe per a la pràctica de les actuacions que se’n derivin o per a la seva incorporació, si 
escau, a qualsevol expedient en tràmit. 
 
Article 46.- Obligacions del personal inspector 
 
El personal inspector resta obligat a: 
a) Informar a les persones interessades dels requisits que, de conformitat amb aquest 
Reglament, han d’acomplir tots els abocaments. 
b) Observar el respecte i consideració deguts a les persones interessades. 
c) Identificar-se i acreditar-se davant del/de la titular de les instal·lacions inspeccionades, i 
posar en el seu coneixement l’objecte de les actuacions. 
d) Informar els interessats i interessades dels seus drets i deures en relació amb els fets 
objecte d’inspecció. 
e) Obtenir tota la informació necessària respecte dels fets objecte d’inspecció i de qui en té la 
seva responsabilitat. 
 
Article 47.- Obligacions de la persona titular de les instal·lacions 
 
La persona titular de les instal·lacions inspeccionades està obligada a col·laborar amb el 
personal inspector en el desenvolupament de les seves tasques, i en concret ha de: 
a) Permetre l’accés de l'inspector o inspectora i al personal col·laborador a les seves 
instal·lacions sense dilació. 
b) Subministrar la informació que li sigui requerida per l'inspector o inspectora. 
c) Permetre la presa de mostres i la utilització dels instruments i aparells, inclosos els que 
l’empresa utilitzi amb finalitats d’autocontrol. 
 
Article 48.- Pràctica de les actuacions 
 
48.1.- Les actuacions inspectores s’han de realitzar en presència de la persona titular o de la 
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representació de l’empresa. 
 
48.2.- En absència de les persones indicades en l’apartat anterior, l’actuació inspectora s’ha de 
dur a terme amb qualsevol persona present a les instal·lacions, preferentment amb aquelles 
que exerceixin un càrrec directiu o un treball qualificat. 
 
48.3.- La negativa o impossibilitat de la persona titular de les instal·lacions o de la seva 
representació d’estar present durant la pràctica de l’actuació inspectora no és obstacle per a la 
seva realització, si bé s’ha de fer constar aquesta circumstància en l’acta. 
 
Article 49.- Documentació de les actuacions 
 
49.1.- Les actuacions practicades s’han de documentar en la corresponent acta estesa per 
l'inspector o inspectora actuant en la qual hi han de constar, com a mínim, els següents 
extrems: 
a) Dades de la persona interessada (nom, adreça i NIF). 
b) Dades de l'inspector o inspectora. 
c) Dades de l’objecte o activitat inspeccionada. 
d) Motiu de la inspecció. 
e) Signatura i segells identificatius de les parts implicades. 
f) Indicació de si se signa i/o es rebutja l’acta d’inspecció per part de la persona interessada. 
g) Indicació, quan hi hagi una presa de mostres, del precintat de la mostra, de si s’accepta o no 
la mostra contradictòria per part de la persona interessada, que s’informa a la mateixa de les 
analítiques que es duran a terme així com del procediment de l’anàlisi diriment. 
h) Altres dades obtingudes en la inspecció. 
 
49.2.- En el cas que el o la compareixent a l’acte d’inspecció es negui a firmar l’acta, l'inspector 
o inspectora hi ha de fer constar aquesta circumstància, autoritzar l’acta amb la seva signatura i 
lliurar còpia d’aquesta a la persona titular de l’empresa objecte d’inspecció o, en el seu defecte, 
a la persona compareixent. Si aquests es neguessin a rebre l’acta, s’hi ha de fer constar aquest 
fet. 
 
Article 50.- La presa de mostres 
 
50.1.- La presa de mostres d’aigües residuals pot no dur-se a terme si el temps d’espera abans 
d’accedir a les instal·lacions és excessiu, a criteri de l'inspector o inspectora. 
 
50.2.- La presa de mostres d’aigües residuals es pot dur a terme des de l’exterior de les 
instal·lacions en el cas d’obstaculització a les tasques inspectores. 
 
50.3.- Les circumstàncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’acta 
corresponent. 
 
Article 51.- Procediment de presa de mostres 
 
El procediment de presa de mostres s’ajusta a les determinacions següents: 
a) Punt de presa de mostres: en el cas d’abocaments al sistema, la mostra es pren de l’arqueta 
de registre abans de la connexió al clavegueram. En el cas de no disposar d’aquesta, la mostra 
es pren en el punt que l'inspector o inspectora consideri més adient. Tant en aquest cas, com 
en el cas de prendre mostres d’altres aigües diferents de l’abocament, s’ha de fer constar a 
l’acta d’inspecció el punt de presa de mostres i la naturalesa de les aigües mostrejades. 
b) Preparació de la mostra: per a l’obtenció de la mostra, es pren en un recipient una quantitat 
d’efluent suficient per permetre la presa d’una mostra inicial, una mostra bessona i una mostra 
diriment. El mostreig s’efectua emprant recipients de material adequat a les determinacions 
analítiques que es vulguin realitzar. Els recipients s’esbandeixen prèviament amb el mateix 
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efluent objecte de mostreig. Si s’utilitza un mostrejador automàtic per a la presa de la mostra, 
els recipients són esbandits amb aigua neta. 
c) Precintatge i identificació de les mostres: les mostres es precinten i s’identifiquen, i la mostra 
inicial i la mostra diriment resten en poder de l'inspector, una per efectuar les determinacions 
analítiques i l’altra per a la pràctica d’una eventual anàlisi diriment. L'inspector o inspectora 
lliura la mostra bessona a la persona titular de l’abocament, juntament amb les instruccions de 
conservació perquè aquest pugui procedir, si ho creu oportú, a la pràctica de l’anàlisi 
contradictòria i diriment. 
 
Article 52.- Transport i conservació de les mostres 
 
50.1.- Les mostres en poder de l'inspector o inspectora han de ser transportades protegides de 
la llum i de la calor i s’han de fer arribar, dins del termini de 72 hores, al laboratori corresponent 
per a la pràctica de l’analítica. 
 
50.2.- En el cas que un laboratori rebi mostres per a la pràctica d’anàlisis contradictòries o 
diriments, les quals no hagin arribat degudament conservades, precintades, identificades i 
refrigerades, s’han de fer constar al llibre-registre de recepció i a l'informe de resultats, si es 
decideix practicar l’anàlisi, les deficiències observades. En aquest supòsit, el laboratori pot 
rebutjar la mostra si les deficiències impedeixen la correcta realització de l’anàlisi, 
circumstància que ha de ser notificada a l'ens gestor. 
 
Article 53.- Centres d’anàlisi 
 
53.1.- Totes les determinacions analítiques llevat de les corresponents a la mostra diriment, 
s’han de dur a terme en un laboratori homologat i degudament acreditat per a aquestes anàlisis 
específiques. 
 
53.2.- Per a la pràctica de l’anàlisi contradictòria, s’ha de presentar la mostra bessona al 
laboratori corresponent dins del termini màxim de les 72 hores següents a l’acte de presa de 
mostres per començar el procediment d’anàlisi dins de l'esmentat termini, el qual es pot reduir, 
de forma excepcional, a 24 hores, mitjançant indicació a l’acta d’inspecció. 
 
53.3.- L’anàlisi de la mostra diriment que se sol·liciti dos mesos després de la presa de mostres 
no s’ha de dur a terme per motius de la conservació correcta de la mostra. Així mateix, per raó 
de la perdurabilitat de les mostres, l’administració competent podrà establir terminis més breus 
per a la sol·licitud de l’anàlisi de la mostra diriment. 
 
53.4.- El mètode analític, les condicions de preservació de les mostres i la pràctica de l’anàlisi 
contradictòria i diriment, seran els regulats als annexos VI i VII del Decret 130/2003. 
 
Article 54.- Termini d’anàlisi i notificacions 
 
54.1.- L’administració competent ha de comunicar els resultats a la persona interessada. En 
cas d’anàlisis contradictòries, el laboratori ha de comunicar els resultats a la persona 
interessada i a l’administració competent. Si es tracta del mateix laboratori autor de l’analítica 
inicial, s’ha de comunicar aquesta circumstància a la persona interessada i a l’administració 
competent. 
 
54.2.- La persona interessada pot sol·licitar els resultats analítics de la mostra inicial a 
l’administració competent, si no han estat notificats transcorreguts trenta dies des de la presa 
de mostres. Així mateix, pot sol·licitar la realització de la mostra diriment si els esmentats 
resultats no han estat notificats transcorreguts trenta-cinc dies des de la presa de mostres. 
 
54.3.- Les despeses generades per la pràctica de l’anàlisi contradictòria són a càrrec de la 
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persona interessada. Les generades per l’anàlisi diriment són a càrrec de l'Administració o de la 
persona interessada en funció que confirmin, respectivament, el resultat de l’anàlisi 
contradictòria o de la inicial, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin als 
laboratoris o establiments tècnics auxiliars de l'Administració, derivades de la seva actuació. 
 
 
 
CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 56.- Règim general de les infraccions i les sancions 
 
Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió tipificades i sancionades pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya i recollides en aquest Reglament comarcal, les quals han de ser 
sancionades d’acord amb la regulació que s’estableix en el present Capítol. 
 
Article 57.- Infraccions lleus 
 
Són infraccions lleus: 
a) L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització d’abocament, sempre que 
aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin 
els 3.005,06 euros. 
b) Les accions i omissions de les quals es derivin danys o perjudicis a la integritat o al 
funcionament del sistema públic de sanejament inferiors a 3.005,06 euros. 
c) La realització d’obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de 
protecció sense gaudir de la preceptiva autorització, sempre que no causin danys o perjudicis a 
les instal·lacions. 
d) La desobediència dels requeriments de l’Administració en relació amb l’adequació 
d’abocaments o instal·lacions a les condicions reglamentàries, i també amb la remissió de 
dades i informacions sobre les característiques de l’efluent o les instal·lacions de tractament. 
e) La manca de comunicació dels canvis de titularitat dels permisos de les instal·lacions. 
f) L’incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes en el present Reglament o 
l’omissió dels actes a què obliguen, sempre que no estiguin considerats com a infracció greu o 
molt greu. 
 
Article 58.- Infraccions greus 
 
Són infraccions greus: 
a) L’abocament al sistema efectuat sense comptar amb l’autorització d’abocament 
corresponent, inclòs l’abocament efectuat mitjançant camió cisterna. 
b) Els abocaments prohibits pel Reglament aplicable al sistema de sanejament. 
c) L’incompliment de les condicions establertes en l’autorització sempre que causi danys o 
perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 
3.005,06 euros i fins a 15.025,30 euros. 
d) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al 
funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 euros i fins a 15.025,30 
euros. 
e) L’obstaculització de la funció inspectora de l’Administració. 
f) L’ocultació o el falsejament de dades determinants per a l’atorgament de l’autorització. 
g) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l’incompliment de les 
prescripcions o les ordres de l’Administració derivades de situacions d’emergència. 
h) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus, sempre que s’hagi declarat així per 
resolució ferma. 
 
Article 59.- Infraccions molt greus 
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Són infraccions molt greus: 
a) La comissió de qualsevol conducta tipificada per l’article anterior si causa danys o perjudicis 
a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 15.025,30 euros. 
b) L’incompliment de les ordres de suspensió d’abocaments no autoritzats o abusius. 
c) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus, sempre que s’hagi declarat així per 
resolució ferma. 
 
Article 60.- Sancions 
 
Les infraccions tipificades per aquest Reglament poden ser sancionades amb les multes 
següents: 
a) Infraccions lleus, multa de fins a 6.010,12 euros. 
b) Infraccions greus, multa d’entre 6.010,13 euros i 30.050,61 euros. 
c) Infraccions molt greus, multa d’entre 30.050,62 euros i 150.253,03 euros. 
L’escala establerta en el paràgraf anterior s’entendrà automàticament substituïda per la 
modificació de quanties que es produeixi en la legislació sectorial corresponent. 
 
Article 61.- Graduació de les sancions 
 
61.1.- Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, 
considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, 
la rellevància externa de la conducta infractora, l’existència d’intencionalitat o la reincidència 
entesa com la comissió de més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat 
declarat així en una resolució expressa. 
 
61.2.- En cap cas la imposició d’una sanció no pot ésser més beneficiosa per al responsable 
que el compliment de les normes infringides d’acord amb l’establert en l’article 131.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre. 
 
61.3.- Tanmateix, les sancions pecuniàries que s’imposin poden portar aparellada qualsevol de 
les mesures previstes a l’article 63 d’aquest Reglament, en funció de la gravetat de la infracció. 
 
61.4.- La imposició de les sancions és independent de l’obligació exigible en qualsevol moment 
de reparar els danys i perjudicis causats a la integritat i al funcionament del sistema. 
 
61.5.- Així, per a la graduació de les multes a imposar dins els límits esmentats es tindran en 
compte els següents criteris, assegurant-se l’adequació necessària entre la gravetat del fet 
constitutiu de la infracció i la sanció aplicada: 
a) L’existència d’intencionalitat o reiteració. 
b) La gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i perjudicis produïts. 
c) El risc objectiu causat als béns o a les persones. 
d) La rellevància externa de la conducta infractora. 
e) La reincidència, per haver comès en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa 
naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma. 
 
Article 62.- Danys i perjudicis a les instal·lacions 
 
62.1.- La imposició de les sancions esmentades és compatible amb l’exigència a l’infractor de 
la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com amb la indemnització pels 
danys i perjudicis causats al sistema de sanejament. La reparació i reposició hauran 
d’executar-se per l’infractor al seu càrrec i dins el termini que se li assenyali. 
 
62.2.- Si l’infractor no ha executat en el termini assenyalat les obres que se li ordenen, el 
Consell Comarcal les durà a terme de forma subsidiària i a càrrec de l’infractor. 
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62.3.- La determinació dels perjudicis causats al funcionament del sistema de sanejament, bé 
per descàrrega accidental o per una conducta infractora, es realitzarà en atenció a la superació 
dels paràmetres previstos en el present Reglament d’acord amb el mètode i valors assenyalats 
a l’annex VIII apartat 2 “Càlcul de la indemnització d’acord amb la metodologia del cànon de 
l’aigua”, previst en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis públics de sanejament. 
 
Article 63.- Mesures cautelars en cas d’infracció 
 
63.1.- Sense perjudici de la imposició de les sancions que correspongui, un cop detectades 
activitats contràries a les determinacions d’aquest Reglament i en el si del corresponent 
procediment, es poden adoptar les mesures següents: 
a) Ordenar la suspensió provisional dels treballs d’execució d’obres o instal·lacions que 
contradiguin les disposicions d’aquest Reglament o siguin indegudament realitzats. 
b) Ordenar a l’usuari que en el termini que se li fixi introdueixi en les obres o instal·lacions 
realitzades les rectificacions precises per ajustar-les a les condicions del permís o a les 
disposicions d’aquest Reglament. 
c) Ordenar a l’usuari que en el termini que s’indiqui procedeixi a la reparació i reposició de les 
obres i instal·lacions al seu estat anterior i a la demolició d’allò que fos indegudament construït 
o instal·lat. 
d) Disposar la reparació, la reposició i/o la demolició de les obres esmentades, ja sigui per 
equips propis o a través del corresponent contracte, a càrrec de l’infractor. 
e) Impedir els usos indeguts de les instal·lacions per als quals no s’ha obtingut autorització o 
que no s’ajusten a les condicions d’aquesta o a les disposicions del present Reglament. 
f) Ordenar la clausura o precintament de les instal·lacions d’abocament en el cas que no sigui 
possible tècnicament o econòmicament evitar el dany mitjançant les mesures correctores 
oportunes. 
f) Suspendre l’autorització de connexió. 
 
63.2.- Els terminis a què es refereixen els apartats b), c) i d) d’aquest article seran proposats 
pel Consell Comarcal en funció de cada situació. 
 
63.3.- Les mesures esmentades en els paràgrafs anteriors poden ser adoptades, amb caràcter 
de cautelars i a reserva de la resolució definitiva que s’adopti, simultàniament a la incoació del 
procediment sancionador, en qualsevol moment de la seva instrucció, i mantenir-se mentre 
continua. 
 
Article 64.- Multes coercitives  

 
Independentment de les sancions que corresponguin, per a l'execució forçosa de les mesures 
cautelars que s'ordenin durant la instrucció de l'expedient sancionador o de les mesures 
aparellades a la sanció que preveu l'article anterior, es poden imposar multes coercitives en el 
termes que contempla l'article 41 d'aquest Reglament.  
 
Article 65.- Prescripcions 
 
65.1.- Les infraccions i les sancions prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
65.2.- D’acord amb la remissió que es fa en el paràgraf anterior, les infraccions molt greus 
prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions 
imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per faltes greus als 
dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any. 
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Article 66.- Procediment sancionador 
 
El procediment administratiu sancionador s’ha de tramitar d’acord amb l’establert en la 
legislació sectorial aplicable i, en defecte d’aquesta, seguint les normes contingudes al Títol IX 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, i supletòriament al 
Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost. 
 
Article 63.- Competències 
 
L’exercici de la potestat sancionadora correspon al president del Consell Comarcal, d’acord 
amb el que estableix l'art. 237.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del règim local de 
Catalunya, art. 111 del Decret 179/1995, de 13 de juny, d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals, l’art. 2.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat i l’art. 59.2 del Text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
  

El contingut dels annexos d’aquest Reglament podrà ser modificat per acord del ple del Consell 
Comarcal i el nou text modificat s’haurà de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la 
província. S’exceptua d’aquesta previsió els annexos 1 i 2 del Reglament, la modificació del 
qual requerirà l’observança del procediment que la legislació sobre el règim local estableix per 
a l’aprovació i la modificació de les Ordenances. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  

 
Els usuaris existents en el moment d’entrar en vigor aquest Reglament hauran d’adoptar les 
mesures necessàries per al seu compliment. S’estableixen en particular les previsions 
següents: 

 
1)  Dins dels dotze mesos naturals següents que segueixen a l’entrada en vigor, els 

titulars de tots els establiments industrials i assimilables (UI) subjectes a l’obtenció 
d’un permís d’abocament, hauran de trametre al Consell Comarcal la documentació 
prevista a l’annex 4, per tal d’obtenir l’esmentat permís. Aquesta previsió esdevé 
també aplicable pel que fa als establiments que disposin ja prèviament del permís 
d’abocament d’acord amb la normativa anterior que és objecte de derogació. 

 
1)  Dins dels sis mesos naturals següents a l’entrada en vigor del Reglament, tots els 

establiments hauran de tenir construïda l’arqueta de registre a què es refereix l’article 
14.3 d’aquest Reglament. 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Quan aquest Reglament entrarà en vigor, s’entendrà derogat íntegrament el “Reglament Guia 
de l'Ús i els Abocaments d'aigües residuals al clavegueram” aprovat el 15 de novembre de 
1994 (darrera modificació publicada al BOPT 169, de 23 de juliol de 2001. 
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ANNEX 1- SUBSTÀNCIES PROHIBIDES 
 
a) Matèries sòlides o viscoses en quantitats o grandàries tals que, per si soles o per integració 
amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament 
del sistema o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment. 
b) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables. 
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 raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, per si mateixes o per 
integració amb unes altres, originin o puguin originar: 
1. Qualsevol tipus de molèstia pública. 
2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l’aire. 
3. 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 del 
sistema públic de sanejament. 
g) Matèries que, per si mateixes o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc 
dintre de la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva.58 capaç de fer mal o 
deteriorar els materials del sistema públic de sanejament o perjudicar el personal encarregat de 
la neteja i conservació. 
h) Residus de naturalesa radioactiva. 
i) Residus industrials o comercials que per les seves concentracions o característiques tòxiques 
o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius 
potencials. 
j) Els que per si mateixos o a conseqüència de transformacions químiques o biològiques que es 
puguin produir a la xarxa de sanejament donin lloc a concentracions de gasos nocius en 
l’atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents: 
- Diòxid de carboni 15.000 parts per milió 
- Diòxid de sofre 5 parts per milió 
- Monòxid de carboni 25 parts per milió 
- Clor 1 part per milió 
- Sulfhídric 10 parts per milió 
- Cianhídric 4,5 parts per milió 
k) Residus sanitaris definits en el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus 
sanitaris. 
l) Residus procedents de sistemes de pretractament o de tractament d’aigües residuals, siguin 
quines siguin les seves característiques. 
m) Residus d’origen pecuari. 
n) Tots els residus procedents del sector carni amb material especificat de risc. Tant els 
escorxadors com els establiments d’elaboració de productes carnis s’ajustaran a la normativa 
europea 
 
 
ANNEX 2- LÍMITS D’ABOCAMENT 
 
Les limitacions d’aquest annex s’han establert en atenció a: 
a) La capacitat i utilització del sistema públic de sanejament. 
b) La fixació de límits d’abocament per als sistemes segons la Directiva 91/271/CEE. 
c) La Directiva 76/464 i la resta de directives de desenvolupament i el Reial Decret 995/2000. 
d) El Reglament dels serveis públics de sanejament, de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovat 
el 
13 de juny de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3894, de 
29 de juny de 2003 
e) La protecció del medi receptor 
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Bloc 1: paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de 
qualitat del medi receptor: 
 
V=valor límit; U=unitats 
 
Paràmetres  V  U 

T (ºC)  40 ºC 

PH (interval)  6-10 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  mS/cm 

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 
 
Bloc 2: paràmetres contaminants difícilment tractables a les EDAR i amb significatiu impacte 
sobre els objectius de qualitat del medi receptor i els usos potencials de les aigües depurades: 
V=valor límit; U=unitats 
 

Paràmetres V  U 

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 Cr (VI) 

Crom total  3 mg/l Cr 
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Paràmetres V  U 

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 

Zinc  10 mg/l Zn 

MI (Matèries inhibidores)  25 Equitox 

Color  Inapreciable en dilució 1/30  

Nonilfenol  1 mg/l NP 

Tensioactius aniònics (2)  6 mg/l LSS 

Plaguicides totals  0,1 mg/l 

Hidrocarburs aromàtics policíclics  0,2 mg/l 

BTEX (3)  5 mg/l 

Triazines totals  0,3 mg/l 

Hidrocarburs  15 mg/l 

AOX (4) 2   mg/l Cl 

Cloroform  1 mg/l Cl3CH 

1,2 Dicloroetà  0,4 mg/l Cl2C2H4 

Tricloroetilè (TRI)  0,4 mg/l Cl3C2H 

Percloroetilè (PER)  0,4 mg/l Cl4C2 

Triclorobenzè  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. Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors 
d’organoclorats individualitzats de la taula de referència. 
Qualsevol compost inclòs a la legislació indicada, tot i que no figuri a la present taula podrà ser 
objecte de limitació d’abocament. 
 
ANNEX 3- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OBTENIR L’AUTORITZACIÓ DE 
CONNEXIÓ A LES INSTAL·LACIONS COMARCALS DE SANEJAMENT EN ALTA 
 
1.- Instància de sol·licitud 
Nom1 
Domicili social 
Adreça de l’establiment 
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Telèfon, fax o email 
Districte postal 
Localitat 
NIF 
Característiques de l’activitat, 
CCAE 
Cabals d’aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia 
Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals. 
2.- Descripció de la ubicació de la connexió a efectuar (carrer, municipi, EDAR receptora) 
3.- informació bàsica 
- Tipus i qualitat de les aigües 
- Cabals màxims 
- Detall de la connexió : secció efluent 
Pendent abans de la connexió 
Dimensions i materials de la connexió 
4.- Plànols: 
- Situació 
- De la zona afectada (parcel·la, polígon industrial) 
- Xarxa col·lectors (residuals, pluvials...) 
- Ubicació sobreeixidors 
5.- Altres: 
- Arqueta registrable. 
1 En el supòsit de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar la representació 
 
 
ANNEX 4- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
D’ABOCAMENT O PER A LA SEVA REVISIÓ. MODEL DE SOL·LICITUD 
 
1.- Instància de sol·licitud 
 
Nom2 
Domicili social 
Adreça de l’establiment 
Telèfon, fax o email 
Districte postal 
Localitat 
NIF 
Característiques de l’activitat, 
Cabals d’aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia 
Nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals. 
 
2.- Projecte tècnic redactat per tècnic competent, visat i signat pel peticionari, amb el contingut 
mínim següent: 
 
Activitat: 
• Indicació de l’activitat desenvolupada en l’establiment. 
• Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques(CCAE93), aprovada pel Decret 97/1995 
• Núm. Treballadors 
• Torns treballadors 
• Hores treballades 
• Períodes de cessació de l'activitat 
• Matèries primeres i auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats. Quantitats 

expressades en unitats usuals. 
• Producció (expressada en Tm/any). 
• Processos industrials (diagrama del procés de fabricació. Diagrama de l'activitat 
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desenvolupada a l'empresa). 
• Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements 

d’emmagatzematge de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser 
abocats a la xarxa de clavegueram. 

• Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus susceptibles de ser abocats a 
la xarxa de clavegueram (incloent els residus d'olis: oli de tall, talandrina, de refrigeració, de 
maquinària, terra oliosa....). Cal adjuntar els fulls d’acceptació del residu i fulls de seguiment. 

   
Balanç d’aigües: 
• Diagrama de la utilització de l'aigua a l'empresa 
• Procedència de l'aigua consumida(fonts pròpies, companyia, ...) 
• Tractaments previs (cloració, descalcificació, ...) 
• Cabal abastat (en l/dia i m3/any) 
• Cabal abocat (cabal total abocat en m3/any, cabal mitjà abocat m3/dia i cabal màxim abocat 

en m3/hora) 
 
Usos de l’aigua: 
• Distribució del cabal abastat en el procés industrial. 
• Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments (detall de cada 

focus emissor d’aigua residual) 
• Règim de descàrregues (calendaris, horaris...). 
• Cabal total abocat per cada focus (m3/any), Cabal mitjà abocat per cada focus (m3/dia) i 

Cabal màxim abocat per cada focus (m3/hora). 
• Caracterització analítica de les descàrregues per cada focus emissor d’aigua residual. 
• Caracterització analítica de l’aigua residual abocada per l’empresa abans de rebre el 

tractament de depuració (aigües homogeneïtzades de l’apartat anterior). 
 

Tractament de les aigües residuals: 
• Descripció detallada de les instal·lacions de tractament. 
• Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals màxims a tractar, 

...). 
• Equips instal·lats, potències de bombament, materials de construcció emprats, ... 
• Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament. 
• Mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals (by-passos, sobreeixidors 

existents, ...). 
• Instruments de control proposats (de la qualitat dels efluents abocats, punts de presa de 

mostres, ...). 
• Efectivitat de les instal·lacions de tractament (rendiments en l’eliminació de contaminants) 
• Sistema de deshidratació dels fangs. Gestió externa i destinació final per cada tipologia de 

residus extreta de les instal·lacions de tractament (quantitats anuals (Tm/any), anàlisis de 
les fulles d’acceptacions dels residus, fulls d’acceptació, fulls de seguiment, ...). 
 

Abocaments: 
• Característiques dels efluents. Cal indicar per cada punt d’abocament les característiques 

analítiques de les aigües abocades (incloses les aigües sanitàries i pluvials). 
• Cabal total, cabal mitjà i cabal màxim abocat per cada punt d’abocament (total en m3/any, 

mitjà en m3/dia i màxim en m3/hora). 
• Punts de connexió al sistema, descripció de les disposicions i dimensions per a un desguàs 

correcte, amb especificacions del material, diàmetre, pendent longitudinal i identificació amb 
coordenades UTM. 

• Proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents abocats. 
 
Plànols: 
• De situació del municipi, escala 1:50.000 
• D'emplaçament de l’establiment, escala 1:5.000 
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• Detall de l’establiment, escala 1:1.000 
• De la xarxa interna de clavegueram, escala 1:1.000 (indicació de la xarxa separativa) 
• De la xarxa de desguàs, planta escala 1:100, alçada escala 1:50 (amb detall exprés de 

l’arqueta de registre, dels sifons generals i la ventilació aèria). 
• De les instal·lacions de tractament, planta escala 1:100 i alçat a escala 1:100. 

 
3.- Altres: 
a) Darrera declaració de residus presentada a l’Agència de Residus de Catalunya. 
b) Còpia de la darrera declaració dels usos i contaminació de l’aigua (DUCA), aprovada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, per la determinació i aplicació del cànon de l’aigua. 
c) El pla d’autoprotecció del sistema d’acord amb la legislació sectorial aplicable 
d) En el cas que les instal·lacions de tractament ocupin terrenys propietat de tercers s’haurà 
d’acompanyar l’autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys. 
e) En el supòsit que l’exercici d’una activitat comporti la utilització de tancs d’emmagatzematge 
soterrats, s’haurà de presentar un estudi d’avaluació dels efectes mediambientals que inclourà 
l’avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador 
del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de 
captacions d’aigua, en particular les destinades a abastament o usos domèstics, així com les 
precaucions tècniques que s’adoptin per evitar la percolació i infiltració d’hidrocarburs. 
 
 
2 En el supòsit de persones jurídiques, s’haurà d’acreditar la representació 
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ANNEX 5- SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE LA 
CONTAMINACIÓ (PRC) 
 
A) Informe previ de suficiència del sistema per absorbir la càrrega contaminant. 
A.1.- Sol·licitud 
Titular 
Domicili social 
Adreça de l’establiment 
Telèfon 
Districte postal i Localitat 
NIF 
Característiques de l’activitat 
Cabals d’aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia 
Nom de l'EDAR urbana receptores d’aquestes aigües residuals. 
A.2.- Documentació tècnica 
- Descripció de la problemàtica que provoca l’abocament per sobre els límits actuals. 
- Caracterització analítica de l’abocament actual 
- Modificacions que es preveuen en el procés productiu o en la instal·lació de tractament per 
adequar, en el termini màxim d’un any, l’abocament. 
- Percentatge de reducció esperada dels paràmetres que es troben per sobre els límits 
d’abocament. 
 
B) Sol·licitud del programa de reducció de la contaminació (PRD) 
B.1.- Sol·licitud 
Titular 
Domicili social 
Adreça de l’establiment 
Telèfon 
Districte postal i Localitat 
NIF 
Característiques de l’activitat 
Cabals d’aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia 
48 
Nom de l'EDAR urbana receptores d’aquestes aigües residuals. 
B.2.- Documentació tècnica 
Dades Generals 
  Tècnic responsable de l’aplicació del PRC 
  Assessoria o enginyeria externa que farà el seguiment (si és el cas) 
  Data inici PRC 
  Data finalització PRC (màxim 1 any) 
  Calendari i fases d’aplicació comprovables i verificables 
Límits dels paràmetres 
Paràmetre Concentració màxima sol·licitada 
Paràmetre Concentració màxima sol·licitada 
................... 
Activitat: 
  Indicació de l’activitat desenvolupada en l’establiment. 
  Matèries primeres i auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats. Quantitats 
expressades en unitats usuals. 
  Producció expressada en Tm/any. 
  Processos industrials. 
  Dispositius de seguretat adoptats per prevenir accidents en els elements d’emmagatzematge 
de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de 
clavegueram. 
  Gestió externa i destinació final per cada tipologia de residus susceptibles de ser abocats a la 
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xarxa de clavegueram (fulls d’acceptació del residu i fulls de seguiment). 
Balanç d’aigües: 
  Font d’abastament (fonts pròpies, companyia, ...) 
  Títol consessional 
  Tractaments previs (cloració, descalcificació, ...) 
  Cabal abastat (en l/dia i m3/any) 
  Cabal abocat (cabal total abocat en m3/any, cabal mitjà abocat m3/dia i cabal màxim abocat 
en 
m3/hora) 
Usos de l’aigua: 
  Distribució del cabal abastat en el procés industrial. 
  Característiques dels processos i operacions causants dels abocaments (detall de cada focus 
emissor d’aigua residual) 
  Règim de descàrregues (calendaris, horaris...). 
  Cabal total abocat per cada focus (m3/any), Cabal mitjà abocat per cada focus (m3/dia) i 
Cabal 
màxim abocat per cada focus (m3/hora). 
 
  Caracterització analítica de les descàrregues per cada focus emissor d’aigua residual. 
  Caracterització analítica de l’aigua residual abocada per l’empresa abans de rebre el 
tractament de depuració (aigües homogeneïtzades de l’apartat anterior). 
Tractament de les aigües residuals: 
  Descripció detallada de les instal·lacions de tractament. 
  Càlculs hidràulics de dimensionament (volums, temps de retenció, cabals màxims a tractar, 
...). 
  Equips instal·lats, potències de bombament, materials de construcció emprats, ... 
  Esquema de funcionament de les instal·lacions de sanejament. 
  Mesures de seguretat per evitar abocaments accidentals (by-passos, sobreeixidors 
existents, ...). 
  Instruments de control proposats (de la qualitat dels efluents abocats, punts de presa de 
mostres, ...). 
  Efectivitat de les instal·lacions de tractament (rendiments en l’eliminació de contaminants) 
  Sistema de deshidratació dels fangs. Gestió externa i destinació final per cada tipologia de 
residus extreta de les instal·lacions de tractament (quantitats anuals (Tm/any), anàlisis de les 
fulles d’acceptacions dels residus, fulls d’acceptació, fulls de seguiment, ...). 
Abocaments: 
  Característiques dels efluents. Cal indicar per cada punt d’abocament les característiques 
analítiques de les aigües abocades (incloses les aigües sanitàries i pluvials). 
  Cabal total, cabal mitjà i cabal màxim abocat per cada punt d’abocament (total en m3/any, 
mitjà en m3/dia i màxim en m3/hora). 
  Punts de connexió al sistema, descripció de les disposicions i dimensions per a un desguàs 
correcte, amb especificacions del material, diàmetre, pendent longitudinal i identificació amb 
coordenades UTM. 
  Proposta de seguiment i control de la qualitat dels efluents abocats. 
Plànols: 
  De situació del municipi, escala 1:50.000 
  De situació general de l’establiment, escala 1:5.000 
  Detall de l’establiment, escala 1:1.000 
  De la xarxa interna de clavegueram, escala 1:1.000 (indicació de la xarxa separativa) 
  De la xarxa de desguàs, planta escala 1:100, alçada escala 1:50 (amb detall exprés de 
l’arqueta de registre (lliure de qualsevol obstacle i accessible en tot moment als tècnics 
competents per la presa de mostres i aforaments de cabals), dels sifons generals i la ventilació 
aèria). 
  De les instal·lacions de tractament, planta escala 1:100 i alçat a escala 1:100. 
Altres: 
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  Darrera declaració de residus presentada a l’Agència de Residus de Catalunya. 
  Còpia de la darrera declaració dels usos i contaminació de l’aigua (DUCA), aprovada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, per la determinació i aplicació del cànon de l’aigua. 
  El pla d’autoprotecció del sistema d’acord amb la legislació sectorial aplicable. 
 
 
ANNEX 6-MODEL D’AVAL  DE PROGRAMA DE REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ 
 
 
L’entitat ___________(raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca)_______________, amb NIF_____________, amb domicili (per a les notificacions i 
els requeriments) a ____________________, al carrer/la plaça/l’avinguda 
___________________, CP_______________, i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats) 
____________________, que tenen poders suficients per a obligar-la en aquest acte, tal com 
es desprèn de la verificació de la representació de la part inferior d’aquest document, 
 
AVALA A _______________(nom i cognoms o raó social de l'avalat)__________, amb 
NIF___________, en virtut del que disposa el Reglament d’abocaments d’aigües residuals de 
la comarca del Baix Penedès, per respondre de les obligacions derivades del compliment del 
programa de reducció de la contaminació número ____________, davant el Consell Comarcal 
del Baix Penedès per import de____________euros(en lletres)___________€ (en xifres). 
 
L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a 
l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a qui contreu l’obligació principal, amb una 
renúncia expressa al benefici d’excussió i amb el compromís de pagar al primer requeriment de 
la Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de les restants Administracions Públiques, amb 
subjecció als termes previstos al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, a les normes que el 
desenvolupen i a la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits. 
 
El present aval estarà en vigor fins que el Consell Comarcal del Baix Penedès o qui en el seu 
nom sigui habilitat legalment per això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució. 
_______________________________(lloc i data) 
_______________________________(raó social de l’entitat) 
_______________________________(signatura dels apoderats) 
 
BASTANTEIG DE PODERS A CÀRREC DE L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD O 
L’ADVOCACIA DE L'ESTAT 
Província: 
Data: 
Número o codi: 
 
ANNEX 7. SOL·LICITUD D’ABOCAMENT A EDAR MITJANÇANT CISTERNES 
 
DECLARACIÓ DEL PRODUCTOR DE L’ABOCAMENT 

 
Productor particular 

NOM:                                                                                 DNI: 

ADREÇA: 

TEL: 
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Productor no domèstic (assimilable a domèstic) 

RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA:                                                              NIF: 

REPRESENTANT DE L’EMPRESA:                                                       DNI: 

ADREÇA DE L’ESTABLIMENT: 

TEL: 

ACTIVITAT PRINCIPAL: 

PROCÉS QUE GENERA EL CONTINGUT DE LA CISTERNA: 

TÈCNIC O PERSONA DE CONTACTE DE L’ESTABLIMENT: 

DATA DE RECOLLIDA DE LA CISTERNA: 

 
DECLARACIÓ DEL TRANSPORTISTA 
 

MATRÍCULA DE LA CISTERNA:                               MATRÍCULA DE LA TRACTORA: 

CAPACITAT MÁXIMA:                                                EMPRESA: 

ADREÇA RAÓ SOCIAL:                                                                                       NIF: 

AUTORITZACIÓ JUNTA DE RESIDUS                                                                NÚM: 

 
CARACTERITZACIÓ DEL CONTINGUT DE LA CISTERNA 

 
El sotasignant declara que els abocaments són provinents de:  
 

 Aigües residuals provinents de fosses sèptiques d’usuaris domèstics i d’usuaris no domèstics 
l’activitat dels quals generi aigües residuals domèstiques. 

 Aigües residuals de neteges del sistema públic de sanejament. 

 Aigües residuals de neteges o desembossos de xarxes internes d’habitatges particulars o blocs 
d’habitatges i d’usuaris no domèstics, l’activitat dels quals generi aigües residuals domèstiques. 

 
La caracterització bàsica del contingut dels abocaments és l’exposat a la següent taula:  
 

 DADES DELARADES PER L’ESTABLIMENT UNITATS 

VOLUM  m3 

PES  Kg 

MES  mg/l 

DQO    mg O2/l 

SOL  �S/cm 

MI  Equitox/m3 

 
Adjuntar l’analítica efectuada per laboratori homologat 
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TEMPORALITAT DE LA SOL·LICITUD  
 
 

ABOCAMENT PUNTUAL: 

DIA QUE ES VOL EFECTUAR L’ABOCAMENT  

 
ABOCAMENT PERIÒDIC (MÀXIM 3 MESOS RENOVABLES):    

DEL DIA __________________   AL DIA  ___________________________ 

PERIDIOCITAT PREVISTA DE DESCÀRREGUES: 

                                              
El sotasignant declara que l’origen del contingut de la cisterna correspon únicament a la 
declarada pel productor. 

 
SEGELL I SIGNATURA PRODUCTOR  SEGELL I SIGNATURA CONDUCTOR DE LA 
CISTERNA 

 
 

DATA: 
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ANNEX 8-MODEL D’AVAL  D'ABOCAMENTS AMB CAMIÓ CISTERNA 
 
 
L’entitat ___________(raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia 
recíproca)_______________, amb NIF_____________, amb domicili (per a les notificacions i 
els requeriments) a ____________________, al carrer/la plaça/l’avinguda 
___________________, CP_______________, i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats) 
____________________, que tenen poders suficients per a obligar-la en aquest acte, tal com 
es desprèn de la verificació de la representació de la part inferior d’aquest document, 
 
AVALA A _______________(nom i cognoms o raó social de l'avalat)__________, amb 
NIF___________, en virtut del que disposa el Reglament d’abocaments d’aigües residuals de 
la comarca del Baix Penedès, per respondre de les obligacions derivades del compliment del 
permís especial d'abocament amb camió cisterna número ____________, davant el Consell 
Comarcal del Baix Penedès per import de____________euros(en lletres)___________€ (en 
xifres). 
 
L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a 
l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a qui contreu l’obligació principal, amb una 
renúncia expressa al benefici d’excussió i amb el compromís de pagar al primer requeriment de 
la Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de les restants Administracions Públiques, amb 
subjecció als termes previstos al Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, a les normes que el 
desenvolupen i a la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits. 
 
El present aval estarà en vigor fins que el Consell Comarcal del Baix Penedès o qui en el seu 
nom sigui habilitat legalment per això, autoritzi la seva cancel·lació o devolució. 
_______________________________(lloc i data) 
_______________________________(raó social de l’entitat) 
_______________________________(signatura dels apoderats) 
 
BASTANTEIG DE PODERS A CÀRREC DE L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD O 
L’ADVOCACIA DE L'ESTAT 
Província: 
Data: 
Número o codi: 
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ANNEX 9- MODELS DE POUS DE REGISTRE TIPUS PEL CONTROL DE L’EFLUENT 
 
 

 
 
 
Intervencions: 
Sr. Santalla: en l’apartat 18 es parla del clavegueró, però de l’aigua no es farà 
responsable ni l’Ajuntament ni el Consell comarcal. 
 
Sr. Inglada:  això es correcte, doncs la responsabilitat és de l’ACA.  
 
Sense més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant 
aprovada per UNANIMITAT. 
 
 
 

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DEL CONSELL  DE 
SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÈS  I APROVACIÓ 
INICIAL DEL SEU REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONA MENT 
C/08/179. 

El municipi de Banyeres del Penedès està subscrit a la Campanya europea de les Ciutats i 
Pobles Sostenibles, ja que el Ple de l’Ajuntament va aprovar adherir-se a la Carta 
d’Aalborg per signatura de la mateixa i adherir el municipi com a beneficiari del “Programa 
de suport per a l’elaboració de l’Agenda 21 local” de la Diputació de Tarragona, en una 
sessió de 2 de maig de 2002. Aquest fou el primer pas formal que va realitzar el municipi 
de Banyeres del Penedès per iniciar el seu camí cap a la sostenibilitat, previ a la 
contractació –la primavera de 2006- dels serveis tècnics de coordinació de l’Agenda 21 en 
les seves fases inicials i per a la redacció dels documents tècnics que la composen 
(memòria descriptiva, diagnosi i pla d’acció local per la sostenibilitat entre altres).  
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Els treballs tècnics i de coordinació s’iniciaren formalment el dia 20 de juny de 2006 i 
finalitzaren a la primavera de 2007.  
  
Un dels pilars fonamentals de qualsevol Agenda 21 és la participació ciutadana. Sense 
aquesta participació, l’Agenda 21 perd el sentit. Per tant, una vegada acabada la fase 
documental la participació s’ha d’encaminar a fer un:  
 

- Seguiment i avaluació dels resultats del Pla d’Acció Local, on els agents socials 
poden erigir-se com els millors vigilants del procés d’avaluació de les actuacions 
dutes a terme pel Pla d’Acció Local, en el que ells mateixos estan participant, i tot 
això redunda en una transparència en la gestió municipal i millora de la imatge de 
l’administració cap als ciutadans. 

- Procés de retroalimentació, on els agents socials, precisament per la seva escala 
d’actuació, són els que millor poden apuntar correccions, modificacions i 
puntualitzacions que millorin l’eficiència dels diferents processos o corregeixin 
situacions que no s’havien tingut en consideració, així com proposar noves i 
distintes actuacions sota l’experiència de la seva participació en tot el procés. 

 
Una de les eines més habitualment utilitzades i generalment acceptades com a vàlides per 
organitzar la participació dels agents socials és el Consell de Sostenibilitat. 
 
Així doncs, es pretén crear un Consell de Sostenibilitat al municipi de Banyeres del 
Penedès. 
 
Atès l’informe del Secretari. 
 
Per tor això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del Consell de Sostenibilitat del municipi de Banyeres del 
Penedès. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment, el Reglament d’organització i funcionament del Reglament 
del Consell de Sostenibilitat, que s’adjunta com annex a la present proposta. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord en el BOP de Tarragona a efectes de que en el termini 
de 30 dies es puguin presentar al·legacions. Si transcorregut el esmentat termini no es 
presenten al·legacions, esdevindrà definitiu l’acord d’aprovació inicial. 
 
ANNEX 
 
REGLAMENT DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT 

 

PREÀMBUL 

El municipi de Banyeres del Penedès està subscrit a la Campanya europea de les Ciutats i 

Pobles Sostenibles, ja que el Ple de l’Ajuntament va aprovar adherir-se a la Carta d’Aalborg per 

signatura de la mateixa i adherir el municipi com a beneficiari del “Programa de suport per a 

l’elaboració de l’Agenda 21 local” de la Diputació de Tarragona, en una sessió de 2 de maig de 

2002. Aquest fou el primer pas formal que va realitzar el municipi de Banyeres del Penedès per 
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iniciar el seu camí cap a la sostenibilitat, previ a la contractació –la primavera de 2006- dels 

serveis tècnics de coordinació de l’Agenda 21 en les seves fases inicials i per a la redacció dels 

documents tècnics que la composen (memòria descriptiva, diagnosi i pla d’acció local per la 

sostenibilitat entre altres).  

 

Els treballs tècnics i de coordinació s’iniciaren formalment el dia 20 de juny de 2006 i 

finalitzaren a la primavera de 2007.  

  

Un dels pilars fonamentals de qualsevol Agenda 21 és la participació ciutadana. Sense aquesta 

participació, l’Agenda 21 perd el sentit. Per tant, una vegada acabada la fase documental la 

participació s’ha d’encaminar a fer un:  

 

- Seguiment i avaluació dels resultats del Pla d’Acci ó Local,  on els agents socials 

poden erigir-se com els millors vigilants del procés d’avaluació de les actuacions dutes 

a terme pel Pla d’Acció Local, en el que ells mateixos estan participant, i tot això 

redunda en una transparència en la gestió municipal i millora de la imatge de 

l’administració cap als ciutadans. 

- Procés de retroalimentació, on els agents socials, precisament per la seva escala 

d’actuació, són els que millor poden apuntar correccions, modificacions i 

puntualitzacions que millorin l’eficiència dels diferents processos o corregeixin 

situacions que no s’havien tingut en consideració, així com proposar noves i distintes 

actuacions sota l’experiència de la seva participació en tot el procés. 

 

Una de les eines més habitualment utilitzades i generalment acceptades com a vàlides per 

organitzar la participació dels agents socials és el Consell de Sostenibilitat. 

 

Així doncs, es pretén crear un Consell de Sostenibilitat al municipi de Banyeres del Penedès. 

 

Article 1r - Objectius 

El Consell de Sostenibilitat de Banyeres del Penedès ha de tenir un paper determinant en 

l’avaluació i seguiment de tot el procés d’Agenda 21 Local com a part objectiva, independent i 

participativa, així com en altres temes de la vida del municipi que afectin a la sostenibilitat. 

 

El Consell de Sostenibilitat, a nivell general, ha de tenir com a objectiu principal el de promoure 

la participació ciutadana en aquelles qüestions referides al medi ambient i sostenibilitat de 

Banyeres del Penedès, i en concret, pel que fa a aquelles competències i funcions que tinguin 
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una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació de la sensibilitat ambiental; més 

concretament, es poden establir com a objectius i funcions del consell les següents: 

 

� Estimular la participació d’entitats i associacions en temes ambientals oferint el seu 

suport i assistència. 

� Impulsar i dinamitzar activitats destinades a potenciar i consolidar la conservació 

ambiental i la sostenibilitat al municipi. 

� Ser un espai d’estudi, debat i informació sobre els aspectes socials i ambientals locals. 

� Participar com a òrgan d’assessorament i consulta quan la Regidoria de Medi Ambient o 

qualsevol altra regidoria de l’Ajuntament ho requereixin. 

� Potenciar i donar a conèixer el Consell com a referent social i ambiental al municipi. 

� Analitzar i fer propostes quan s’orientin a les demandes socials i ambientals, tant 

explícites com latents de la ciutadania. 

� Promoure la circulació eficient de la informació ambiental, divulgació, sensibilització i 

respecte per l’entorn general de Banyeres del Penedès. 

� Sensibilitzar a la població de la importància de la participació de la ciutadania, la 

planificació i gestió social i ambiental del municipi. 

� Promoure l’estudi, la recerca i la disposició de documentació i altres recursos per als 

ciutadans de Banyeres del Penedès. 

� Actuar de coordinador o "pont" entre les diverses entitats del municipi, tant pel que fa 

activitats conjuntes o a demandes de les entitats vers el consistori.  

 

Article 2n - Abast d'aquest Reglament 

El present Reglament té per objecte la regulació del règim d'organització i estructuració 

operativa del Consell Municipal de Sostenibilitat, considerant: Presidència, Plenari, Comissió 

Permanent, comissions de treball, etc. i establir la composició, les funcions i el procediment per 

a la renovació dels seus components i per a la realització de les convocatòries de les seves 

reunions ordinàries i extraordinàries.  

 

Article 3r - Òrgans del Consell de Sostenibilitat 

3.1. El Consell Municipal de Sostenibilitat estarà composat pels següents òrgans de constitució 

obligatòria: 

a) Presidència 

b) Plenari 

3.2. A més podrà dotar-se dels següents òrgans de constitució facultativa: 

a) Vice-presidències 
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b) Secretaria 

      c)    Comissió permanent 

      d)    Comissions de treball 

 

Article 4t - De la presidència del Consell de Soste nibilitat 

4.1. Correspon la presidència del Consell de Sostenibilitat, i de tots els seus òrgans, a l’alcalde-

president o a  qualsevol regidor electe de l’ajuntament de Banyeres del Penedès, per delegació 

de l’alcalde. Aquest haurà de ser ratificat pel plenari del Consell d’acord amb el que estableix 

l’article 7.5. 

 

4.2. Corresponen a la presidència les funcions següents: 

a) Presidir i representar el Consell. 

b) Fer executar els acords del Consell. 

c) Convocar el plenari i la comissió permanent del Consell i elaborar-ne l’ordre del dia. 

d) Resoldre allò que correspongui en assumptes de la competència del Consell no atribuïts ni al 

Plenari ni a la Comissió Permanent, o que li siguin conferits per aquests òrgans. 

e) Nomenar les vice-presidències que consideri oportunes entre els membres del plenari del 

Consell i atorgar-li funcions específiques que facilitin el funcionament del Consell.  

 

Article 5è - El plenari 

5.1. El Plenari és l’òrgan superior de decisió del Consell de Sostenibilitat, serà presidit tal i com 

es determina en l’article 4., i estarà integrat per les següents persones i entitats: 

a) Totes aquelles persones de Banyeres del Penedès que desitgin formar part del 

Consell, i que ho expressin formalment. 

b) Representants de les diverses associacions de Banyeres del Penedès. 

c) Un representant de l’àmbit de l’educació formal del municipi. 

d) Representants dels sectors econòmics del municipi: empresarial, del sector de la 

construcció i les instal·lacions, etc. 

e) Representants de cadascun dels nuclis de Banyeres del Penedès. 

f) Representants del sector d’educació en el lleure del municipi. 

g) Representants dels grups ecologistes del territori.  

h) Persones del municipi de prestigi reconegut, relacionades amb el món econòmic, 

social, territorial i ambiental, designades per la presidència a partir de la proposta 

consensuada pel Plenari del Consell. 

 

5.2. Aquesta composició podrà modificar-se, reduir-se o ampliar-se amb la incorporació d’altres 

institucions o persones que tinguin relació amb els objectius del Consell, a proposta de la 



          

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/08/270 04 46/68 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

 

presidència o bé d’un minin d’un terç dels membres del Consell, i amb l’aprovació del Consell. 

 

5.3. La pèrdua de la condició de membre del Consell es produirà per decisió del plenari del 

Consell quan es doni alguna de les següents circumstàncies: 

a) Per renúncia individual 

b) Quan un membre de Consell no assisteixi al Plenari en tres sessions ordinàries en un 

mateix any sense comunicar a la presidència l’excusa de l’assistència. 

 

Article 6è - Funcions i característiques del plenar i 

6.1. El Plenari és l’òrgan superior de decisió del Consell Municipal de Sostenibilitat. 

6.2. Les funcions del Consell Municipal de Sostenibilitat són les que següents: 

 

� Ser un canal d’informació entre l’Ajuntament i els ciutadans, i de participació d’aquests en 

temes socials, ambientals i econòmics. 

� Recollir i debatre les diferents actuacions socials i ambientals del municipi presents i 

futures. 

� Realitzar el seguiment del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat. Proposar noves 

aportacions i propostes a les actuacions municipals. 

� Proposar i consensuar la línia social, ambiental i econòmic que ha de seguir el poble en els 

propers anys. 

 

Com a funcions específiques dels Consell de Sostenibilitat de Banyeres del Penedès en el 

context del seguiment i dinamització de l’Agenda 21 Local de Banyeres del Penedès cal 

apuntar les següents: 

 

� Recollir i difondre informació ambiental del municipi i informació referida a qüestions globals 

en les quals hi té incidència l’activitat del poble, i referida al procés d’Agenda 21 local 

� Realitzar una difusió continuada i regular de la informació associada al procés d’Agenda 21 

local de Banyeres del Penedès.  

� Sistematitzar la informació dels indicadors de l’Agenda 21 local i impulsar-ne la seva 

aplicació en base la proposta de Sistema d’Indicadors. 

� Publicar i donar difusió als principals resultats del sistema d’indicadors. 

� Impulsar la realització de les accions establertes en el Pla d’Acció Local per la 

Sostenibilitat. 

� Garantir i potenciar la participació de la població i els agents socio-econòmics en el procés 

de redefinició d’objectius, accions i indicadors.  
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� Realitzar un seguiment dels avenços de les eines i metodologies d’Agenda 21 a diverses 

escales territorials: provincial, autonòmica i europea. 

� Proposar estratègies i accions per dinamitzar el procés d’AG21 en quant a la realizació 

d’accions, seguiment i reajust del procés. 

� Prioritzar les accions a realitzar i recomanar-les al Ple del Consell perquè siguin aprovades 

i implementades. 

� Fer l’avaluació del document del Sistema d’Indicadors i consensuar amb els agents 

implicats les estratègies de mesura i sistematització dels indicadors.  

� Planificar i impulsar treballs de reflexió que es puguin encomanar a grups de treball 

sectorials o específics.  

� Organitzar les sessions obertes de Fórum Ambiental a realitzar una vegada l’any. 

 

6.3. És funció del plenari l’aprovació dels informes, memòries anuals i de les activitats 

realitzades pel Consell de Sostenibilitat. 

 

6.4. També és una funció del plenari la creació i definició de tasques de la Comissió Permanent 

formada per un membre de cada comissió de treball. En el cas que no existeixin comissions de 

treball serà el Plenari del Consell qui decideixi la seva composició.  

 

Article 7è – Funcionament del Plenari 

7.1. El Plenari es reunirà en sessió ordinària trimestralment i extraordinàriament sempre que la 

presidència ho consideri oportú o quan li ho demani, com a mínim, un terç dels membres per 

escrit. 

7.2. Les sessions del Plenari seran convocades per la presidència almenys amb set dies 

d’antelació. Juntament amb la convocatòria es trametrà l'esborrany de l'acta de la sessió 

anterior i l'ordre del dia. 

7.3. El plenari es constituirà vàlidament amb l’assistència dels dos terços dels seus membres 

en primera convocatòria i amb els membres presents en segona convocatòria. 

7.4. La presidència i el propi Consell podrà convidar a les sessions les persones la participació 

de les quals sigui d’interès, amb veu sense vot, en funció del tema que es tracti. 

7.5. Els acords s'adoptaran preferentment per consens i en cas de votació, que serà nominal, 

per majoria qualificada de 2/3 del nombre de membres presents. En l’acta hi figuraran els vots 

particulars i la posició dels membres que vulguin manifestar personalment la seva opinió.  

7.6. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redactarà l'acta, determinant-se en 

cada cas un responsable de la seva redacció. 

 

Article 8è - Les comissions de treball 
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8.1. Les comissions de treball les crearà el Plenari, i tindran la funció de treballar temes 

sectorials que el Consell cregui oportú.  

8.2. Aquestes comissions de treball recaptaran informació i emetran propostes que se 

sotmetran a decisió del Plenari. 

 

Article 9è - Composició de les comissions de trebal l 

9.1. Les comissions de treball estaran constituïdes per membres dels sectors representats en el 

Plenari i la seva composició serà acordada pel mateix Plenari.  

9.3. La Comissió Permanent i les comissions de treball podran sol·licitar l’assistència a les 

seves reunions de persones de reconeguda vàlua i coneixements, amb veu però sense vot. 

 

Article 10è - De la Secretaria Administrativa del C onsell Municipal de Sostenibilitat 

10.1. El secretari o secretària del Plenari del Consell Municipal de Sostenibilitat serà el de 

l'Ajuntament o la persona en qui delegui, amb veu però sense vot. 

Article 11è – De la vinculació del treball del Cons ell i l’acció de govern municipal 

11.1. Els informes, suggerències i demandes que el Consell de Sostenibilitat elabori i elevi per 

escrit a l’ajuntament de Banyeres, hauran de ser tinguts en compte i estudiats per aquest que, 

en tots els casos, realitzarà una resposta escrita motivada. Aquesta resposta s’exposarà per 

par de la presidència la sessió plenària del Consell posterior a l’informe, suggerència o 

demanda del Consell.  

 

Article 12è - Vigència del Reglament 

11.1. El present Reglament una vegada aprovat pel Plenari entrarà en vigor desprès d'haver 

transcorregut el termini de quinze dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de 

la Província, de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la derogació o modificació. 

 
 
Intervencions: 
Sr. Menéndez: pregunta si es un òrgan de participació i consulta. 
Sr. Alcalde:  respon que sí. 
Sr. Santalla:  es va demanar que fos un òrgan que emetis informes vinculants i no es així, 
hauria de ser vinculant. 
Sr. Menéndez:  els regidors de CiU dèieu que havia de ser un òrgan vinculant i ara no ho 
és, i es lògic que no ho sigui. 
Sr. Alcalde:  en que queden vostès, ha de ser vinculant o no, s’estan contradient. 
Sr. Santalla:  diu que pensa que ha de ser vinculant. 
Sr. Avelino:  pensa que no ha de ser vinculant, que tenen diversos criteris interns però que 
tenen un únic vot, que es que estan a favor d’aquesta proposta. 
 
Sense més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant 
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aprovada per UNANIMITAT. 
 
 
 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL  DE LES NORMES 
REGULADORES DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SE RVEI 
MUNICIPAL DE PODOLOGIA C/08/019. 

 
Aquest Ajuntament, per acord del Ple de data 9 de febrer de 2008, va aprovar les Normes 
reguladores del preu públic del servei municipal de podologia, d’acord amb l’establert als 
articles 41 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
En data 25 de febrer de 2008 es va publicar en el BOP núm. 47 de Tarragona l’aprovació 
provisional de les Normes reguladores del preu públic per a la prestació del servei 
municipal de podologia, i transcorregut el termini d’exposició pública de 30 dies no es van 
presentar al·legacions, quedant aprovades de manera definitiva sense necessitat d’acord 
exprés.  
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, al seu article 41.1, determina la facultat del Ple de la corporació d’establir 
i modificar els preus públics, en els termes que s’hi concreten. 
 
Aquest Ajuntament pretén modificar l’article 6è, punt tercer, de les Normes aprovades i 
vigents, relatiu a la quantia del preu públic, en els termes següents: 
 
Article 6è. Quantia dels preus públics 
 
3. La quantia del preu públic per a la prestació del servei de podologia queda fixada de la 
manera que segueix: 

1. Persones de més de 65 anys, empadronades al Municipi de Banyeres del 
Penedès.......................................................................................................  6 €. 

2. Persones de menys de 65 anys, empadronades al Municipi de Banyeres del 
Penedès.........................................................................................................8 €. 

3. Persones de qualsevol edat, no empadronades al Municipi de Banyeres del 
Penedès........................................................................................................10 €. 

  
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació parcial de les Normes reguladores del preu públic per a la 
prestació del servei de podologia, d’acord amb els antecedents que consten en la present 
proposta. 
 
SEGON.- Aquest acord provisional s’ha d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional.  L’acord provisional elevat a definitiu, més el text íntegre de la modificació parcial 
de les Normes reguladores del preu públic que regula el servei municipal de podologia, es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. 
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QUART.- Contra el present acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 
 
 

 
Intervencions: 
Sra. Figueras: explica que hi ha veïns que no estan empadronats o inclús els pares del 
veïns que viuen al poble i que tampoc estan empadronats, i ens hem plantejat prestar el 
servei al que no estan empadronats, amb un preu ajustat perquè també hi puguin gaudir. 
 
Sense més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant 
aprovada per UNANIMITAT. 
 

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, COMPTE GENERAL EXERCICI 2 007 H/08/106. 
Antecedents 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari 2007, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels 
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.  

 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos.  
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i retut per la Presidència. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 8 
d’octubre de 2008. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 236, de 11 d’octubre de 2008, va finalitzar el període d’exposició pública en data 8 de 
novembre, sense que s’hagin formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.   
 
Fonaments de dret  
 
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la 
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2007, 
integrats pels següents documents comptables: 
 

AJUNTAMENT 

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 6.903.019,45 €, un passiu 
de 6.903.019,45 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 1.814.391,76 €. 

- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de 
1.814.391,76 €. 

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 1.925.960,07 €, unes obligacions pendents de pagament de 
415.350,51€ i un resultat pressupostari ajustat de 175.051,53 €. 
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- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 
Pressupost. 

 

FUNDACIÓ PÚBLICA JOSEP CAÑAS 
 

- Balanç de situació: en tancar l'exercici dóna un actiu de 461.795,51 € i un passiu 
de 461.795,51 €, i un resultat de l’exercici de 18.391,20 €. 

- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 18.391,28 €. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 

cobrament de 0 €, unes obligacions pendents de pagament de 3.135,89 € i un 
resultat pressupostari ajustat de 17.620,52 €. 

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 
Pressupost. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:: 
 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i 
de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas. 

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local i de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària.  

 
TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2007, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
Intervencions: 
Sra. Ribosa:  realitza una explicació del Compte General, i dels documents que els 
composen, balanç de situació, compte de resultat econòmic patrimonial, liquidació del 
pressupost i memòria. 
Sr. Suárez:  declara que el grup PSC es responsable del 50% de la gestió de l’exercici 
2007, però que va votar desfavorablement en la Comissió Especial de Comptes perquè 
l’equip de govern no els va deixar participar en la gestió. 
Sr. Alcalde:  el Sr. Secretari sortint em va dir que les comptes estaven bé i resulta que no 
estan tan clares, doncs estem assumint deutes des de l’any 2002 que estan impedient 
gestionar correctament. 
Sr. Menéndez: sinó s’aporten dades es com no dir res. 
Sr. Menéndez: exposa textualment: 
 
“Independentment de que se dan casos de clasificación de mandamientos a funciones que no 

son las que les corresponden. 

Independientemente de que en ingresos pasan cosas idem. 

Idependientemente de que hay ingresos previstos  y no ejecutados. Que pudiera ocurrir. 

     Se dan  situaciones que no debemos admitir : 
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•       UA B4. Quotes urbanístiques. Previsió 31.480 €. Cooperació. Nada recaudado entre los 
beneficiarios, entre ellos los propios padres de la regidora de Hacienda.  L'Ajuntament pagó 
al menos una factura de 5.800 en 2.007 como reconeixement extrajudicial de crédits.  
Familia directa 1er grado de la propia Regidora de Hacienda. L'Ajuntament paga y no 
recauda lo que paga, tratandose de una actuació urbanística de Cooperació. 

•       Otro caso es de Cuotas Urbanísticas  en el carrer 3 que ejecutó l'Incasol. Ninguna 
liquidación practicada. Obres Incasol. Previsió 2.006 : 15.971 €. y que no se percibe 
voluntad política de liquidar con los deudores. 

•       No podemos admitir estas situaciones. NO. Ni Vds tampoco”. 

  
Sra. Ribosa : existeixen incorporacions que son obligatòries i d’altre que no ho son, s’han 
analitzat i les que no eren obligatòries no s’han traspassat. 
 
Sr. Menéndez:  vostè no està parlant del mateix que jo. 
 
Sense més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant 
aprovada per MAJORÍA ABSOLUTA  (6 vots a favor del grup ICV i CiU i 5 en contra de l 
grup PSC). 
 
 
 

7. APROVAR, SI S’ESCAU, LA CREACIÓ DE L’AGRUPACIÓ D E VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE BANYERES DEL PENEDÈS AIXÍ COM L’ APROVACIÓ 
INICIAL DELS SEUS ESTATUTS REGULADORS C/08/266. 

 
Aquesta alcaldia pretén la creació de l’agrupació de voluntaris de protecció civil de 
Banyeres del Penedès. 
 
 
Així les coses, l’art 25.1 de la LR BRL 2/1985 instaura la clàusula de capacitació general 
en virtut de la qual “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y  aspiraciones de la comunidad 
vecinal ”. 
 
 
A més, l’art 25.2 de la mateixa norma atribueix competències municipals en materia de 
protecció civil en “El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: [...]c) 
Protección civil, prevención  y extinción de incendios”. 
 
 
La cobertura legal a la creció la trobem regulada en l’art 14 de la Llei 2/1985 de 21 de 
gener de Protecció Civil que permet “La promoción y apoyo de la vinculación 
voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la p rotección civil, a través de 
organizaciones que se orientarán, principalmente, a  la prevención de situaciones de 
emergencia que puedan afectarlos en el hogar famili ar, edificios para uso residencial 
y privado, manzanas, barrios y distritos urbanos, a sí como el control de dichas 
situaciones, con carácter previo a la actuación de los servicios de protección civil o 
en colaboración con los mismos”.  
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Atès l’informe del Secretari. 
 
 
Per tor això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Crear l’Agupació Voluntaria de Protecció Civil de Banyeres del Penedès. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment els Estatuts de l’Agrupació Voluntaria de Protecció Civil de 
Banyeres del Penedès, que s’adjunten com Annex. Disposar la seva publicació en el BOP 
pel termini de 30 dies a efectes d’informació pública, determinant que en cas de que no es 
presentin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a la Direcció General de la Protecció Civil del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
ANNEX 
 
ESTATUTS AGRUPACIÓ VOLUNTARIA DE 
PROTECCIO CIVIL BANYERES DEL PENEDÈS. 

 
CAPITOL I 
ASPECTES GENERALS 
 
LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI. 
 

Art. 1º .-  Amb la denominació AGRUPACIO  DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL DE 
BANYERES DEL PENEDÈS , es constitueix l’associació, que,  a l’empar de l’article 22.1 de 
la constitució Espanyola, regularà les seves activitats. 

 
Art. 2º .-  

1) L’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL DE BANYE RES DEL 
PENEDÈS, es constitueix com a modalitat d’incorporació voluntària dels ciutadans 
orientada, principalment, a les persones i  bens per les situacions d’emergència en 
els casos de greus riscs, catàstrofes o calamitats publiques que puguin afectar al 
municipi, Així com a les esmentades situacions amb caràcter previ a l’actuació dels 
serveis competents o en col·laboració amb aquests. 

2) L’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL DE BANYE RES DEL 
PENEDES (en endavant l’Agrupació),  es una organització de caràcter voluntari, 
altruista i sense afany de lucre que treballa per la millora de qualitat dels ciutadans 
i, mes concretament, de llur protecció i seguretat, adreçant a tal efecte la seva 
activitat a la col·laboració amb Protecció Civil Local. 
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3) El principi de col·laboració es el principi basic que regeix les activitats operatives de 
l’Agrupació. Segons aquest principi, l’Agrupació no pot organitzar o desenvolupar 
activitats de cap mena que no siguin realitzades amb supeditació a algun servei de 
l’Administració, i haurà d’actuar, en tot moment, amb dependència operativa dels 
responsables dels serveis ordinaris competents. 

 
 

Art. 3º .- El domicili de l’Agrupació s’estableix a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, i radica 
a la Plaça de l’Ajuntament nº6.   El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de 
l’entitat, si be qualsevol  altre referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà 
igualment significativa de l’àmbit territorial. 

 
Art. 4º .-  L’Agrupació podrà prestar serveis fora del terme municipal quan així sigui demanat per 

les Autoritats competents i autoritzat per les Autoritats responsables del Servei Municipal 
de Protecció Civil. 

 
Art. 5º .-  L’Agrupació participa en la Protecció Civil local: 

a) Col·laborant  en la confecció, la implantació, el manteniment, l’operativitat i la         
divulgació que es refereixen a les planificacions de protecció civil local i, en 
especial, en aquelles realitzades en ampliació del RD.402/1992 on participi el 
municipi. 

 
b) Col·laborant en el desenvolupament de l’autoprotecció en el marc de la     

planificació municipal de protecció civil. 
 

c) Col·laborant preventivament i operativament, amb els diferents serveis competents 
ordinàries per tal d’evitar riscs, accidents, o minimitzar, en la mesura que sigui 
possible, els seus possibles efectes. 

 
d) Col·laborant amb els ciutadans i entitats ciutadanes,  en funcions de prevenció de 

riscs o accidents que puguin afectar persones o bens dins de les activitats socio-
culturals del municipi. 

 
e) Col·laborant en general, amb les tasques de protecció civil d’interès pel municipi. 

 
 
CAPITOL II 
 
ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ   
ELS SEUS DRETS I LES SEVES 
OBLIGACIONS. 
 
SECCIO 1ª :  DE L’ADQUISICIÓ DE LA CONDICIO DE VOLUNTARI/ÀRIA.  
 
Art. 6º.- Podran ser vinculades a l’Agrupació les persones físiques que estiguin disposades 

a col·laborar activa i voluntàriament en totes les activitats pròpies de la protecció 
civil, independentment de l’obligació, que com a ciutadans els hi puguin 
correspondre, en relació a lo previst en la legislació vigent (Llei 2/1985-R.D. 
1378/85 de 01-08-1985; Art.30.3 i 30.4 de la consti tució; R.D. 402/1992). 
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Art. 7º.-  

1) Les persones que estiguin interessades en la seva incorporació al servei actiu de 
Protecció Civil, ho podran sol·licitar per mitjà d’un escrit adreçat a l’Alcaldia, on a 
mes de les dades personals es farà constar que coneix i accepta el contingut 
d’aquest Estatut, així com la normativa bàsica i pla territorial sobre protecció civil 
de Banyeres del Penedès. Tan mateix es farà constar que la persona interessada 
executarà les tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents o 
els seus delegats o agents. 

 
2) Constitueixen requisits basics per l’adquisició de voluntari/ària, (en endavant  

Voluntaris sigui quin sigui el seu sexe) de Protecció Civil:  
 

a) Ser major d’edat. 
b) Superar les proves d’aptitud psicofísiques i de coneixement que es 

determinin. 
c) Disposar de temps lliure determinat. 
d) No haver estat inhabilitat/ada per a l’exercici de funcions publiques per 

sentencia ferma, per la qual cosa, amb la sol·licitud s’adjuntarà una 
Declaració Jurada de no haver estat condemnat com a conseqüència de 
delicte o falta. 

 
Art. 8º.- El/les aspirants a voluntaris que reuneixin els requisits establerts podran ser 

admesos provisionalment, i es requerirà per al seu nomenament definitiu la 
superació d’un període de formació bàsica, el qual no serà inferior als tres 
mesos. 

 
Art. 9º.- La condició de voluntari s’adquirirà per resolució de l’Alcaldia. 
 
SECCIO 2ª:   ELS SEUS DRETS. 
 
Art. 10º.- Els voluntaris tenen dret a ser coberts amb un assegurança d’accidents per 

aquell que els pugui sobrevenir durant les seves actuacions en el servei, qual a 
de comprendre indemnitzacions per disminucions físiques, invalidesa temporal o 
permanent, defunció i assistència medico-sanitaria. Els danys o perjudicis que 
puguin ser causats per un component de l’Agrupació en acte de servei, seran 
coberts per una assegurança de Responsabilitat Civil. No obstant, l’Ajuntament, 
farà front aquells danys que no fossin coberts per l’Assegurança. 

 
Art. 11º.- Els voluntaris tenen dret a disposar d’un document acreditatiu de la seva condició 

de voluntaris de Protecció Civil. 
 
Art. 12º.- Els voluntaris tenen dret a fer us dels emblemes, distintius, vestuari i equip del 

servei, en tots els actes públics als que siguin requerits. 
 
Art. 13º.- Els voluntaris tenen dret a formular peticions i/o sugerencies a l’Alcalde. 
 
Art. 14º.- Tots els membres de l’Agrupació tenen dret de posseir un exemplar dels presents 

Estatuts. 
 
SECCIO 3ª: LES SEVES OBLIGACIONS. 
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Art. 15º.- Els voluntaris de Protecció Civil de Banyeres del Penedès, s’obliguen a complir 
tots els seus deures reglamentaris. 

 
Art. 16º.- Els voluntaris de Protecció Civil de Banyeres del Penedès, tenen el deure de 

conèixer els plans de Protecció Civil que afectin al municipi, en especial tot allò 
que es refereixi e les missions assignades a l’Agrupació. Igualment tenen 
l’obligació de col·laborar en el manteniment i l’operativitat dels plans i llur difusió. 

 
Art. 17º.- En cap cas, els voluntaris actuaran com a membres de l’Agrupació de Protecció 

Civil de Banyeres del Penedès, fora dels seus actes de servei, ni faran us dels 
distintius, vestuari o els equips i materials de l’Agrupació. No obstant això, no 
exclou les obligacions que, al marge de les derivades de la condició de 
voluntaris, els puguin correspondre com a ciutadans. 

 
Art. 18º.- 

1)Els voluntaris de Protecció Civil tenen el deure d’incorporar-se com mes aviat 
millor al seu lloc de concentració en cas de catàstrofe o emergència. 

  
2)Així mateix, tindran l’obligació de posar en coneixement dels responsables de 

l’Agrupació i de les Autoritats, l’existència de fets que puguin suposar risc per les 
persones o bens. 

  
3)Tots els voluntaris tenen l’obligació d’assistir a les reunions o assemblees a les 

que hagin estat convocats. Les absències seran per motius justificats i estaran 
comunicats oportunament amb el temps suficient a l’Agrupació. 

 
Art. 19º.- En les seves actuacions operatives, els voluntaris de Protecció Civil, tenen 

l’obligació de col·laborar amb els serveis ordinaris competents. Per tant, aquestes 
actuacions es realitzaran sempre amb supeditació a les instruccions rebudes del 
responsable del servei competent concret, segons els criteris formulats per 
l’Alcalde i amb sujecció a les missions i procediments previstos als plans de 
Protecció Civil. 

 
Art. 20º.- Els responsables del servei o equip de voluntaris, al finalitzar cada actuari lliurarà 

informe detallat de les incidències agudes. 
 
Art. 21º.- Seran normes d’especial compliment: 
 

a) Assumir la responsabilitat en tots els actes de servei. 
b) Mantenir una bona imatge publica i privada. 
c) Respecte i consideració amb els companys, especialment amb les Autoritats. 
d) Respecte amb els superiors i/o companys designats com a responsables 

d’equip, complimentant les ordres i normes que siguin donades, per el millor 
desenvolupament del servei. 

e) No divulgar a foranis els escrits o lo que es decideixi en el si de l’Agrupació. 

 
CAPITOL III  
L’ORGANITZACIÓ, 
EL VESTUARI, ELS DISTINTIUS 



          

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/08/270 04 57/68 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

 

I LA SITUACIO DELS VOLUNTARIS/ÀRIES. 
 
SECCIO 1ª:  L’ORGANITZACIÓ 
 
Art. 22º.- 

1) L’Agrupació dependrà directament de l’Alcalde, sens perjudici de les 
possibles delegacions. 

2) En les seves actuacions, l’Agrupació dependrà operativament del servei amb 
que col·labori. 

 
Art. 23º.- 

1) La Junta Local de l’Agrupació de Protecció Civil estarà composta de la següent 
manera i estarà integrada per: 

 
a) President o Alcalde. 
b) Regidor de Territori  
c) Secretari. 
d) Tresorer. 
e) Quatre Vocals. 

 
2) Directament de l’Alcalde, dependran com a col·laboradors: 

 
a) El Cap de la guàrdia municipal.. 
b) El Tècnic de Protecció Civil. 
c) El responsable o Cap de l’Agrupació. 
d) L’Arquitecte, l’Enginyer i l’Aparellador municipals. 
e) El Cap local de Sanitat. 
f) El Director de Serveis Socials o Assistent Social. 

 
 
Art.24º.- 

1) L’estructura de l’Agrupació estarà composta orgànicament i funcionalment i en 
raó als efectius actius que existeixin a disposició de la mateixa, articulant-se en 
l’ordre que s’indica: 
 

a) L’EQUIP  d’intervenció, format per Quatre voluntaris, un dels quals serà 
el responsable, estarà constituït com a la unitat fonamental de treball. 

b) EL GRUP  d’intervenció operativa, a càrrec d’un responsable, serà 
constituït per dos o mes equips. 

c) LA SECCIÓ, al càrrec d’un responsable de la mateixa categoria, estarà 
integrada per dos grups d’intervenció. 

d) LA UNITAT  d’operacions, estarà composta per dos seccions al càrrec 
d’un responsable comú. 

 
2) Es preveurà l’existència d’equips destinats a donar ajut a l’activitat dels 

elements operatius i a portar a terme la gestió administrativa i de recursos de 
l’Agrupació. Aquests equips seran bàsicament dos: 

 
a) EQUIP BASE , constituït per un mínim de tres voluntaris, dels quals un 

en serà el responsable, encarregat del suport de la gestió 
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administrativa, el material, els recursos, els subministrament i altres 
necessitats per tal de permetre el correcte funcionament de l’Agrupació. 

b) EQUIP DE TRANSMISSIONS,  constituït per un mínim de tres 
voluntaris, dels quals un en serà el responsable, encarregat del suport 
de la gestió referida a l’organització i coordinació de la xarxa de 
transmissions. 

 
Art.25º.-  En les adscripcions o funcions que es puguin establir per a cada voluntari es 

tindran en compte els coneixements que, específicament puguin tenir cada un 
d’ells en un aspecte concret. 

 
Art.26º.- El desenvolupament pràctic de l’estructura determinada en el present reglament, 

serà dut a terme amb la suficient flexibilitat per tal de permetre un bon 
funcionament operatiu de l’Agrupació. En aquest sentit, l’establiment de funcions 
i adscripcions que es realitzin en el desenvolupament d’aquest reglament, 
s’entendran supeditades als serveis concrets que s’hagin de realitzar, els quals 
seran, sempre que sigui possible, planificats i tindran un responsable que serà 
preferentment aquell a qui orgànicament li correspongui; així mateix es preveurà 
la polivalència del  voluntari per a les diferents tasques establertes. 

 En el supòsit de no estar present l’Autoritat competent, en casos d’accidents, 
embús de transit o conflictes en els que es puguin ocasionar danys a les 
persones o els bens, i sempre sota les ordres d’un responsable del servei, el 
voluntari podrà assumir les funcions  d’aquella Autoritat, fins l’arribada d’aquesta. 

 
 
 
Art.27º.-  

1) El responsable de l’Agrupació serà designat per l’Alcalde, a proposta del 
Regidor de Territori. 

2) Els responsables de Unitat seran nomenats pel Regidor de Territori, a 
proposta del responsable de l’Agrupació. 

3) Els responsables de Secció, Grup i Equip, seran designats pel responsable 
de l’Agrupació. 

 
Art.28º.-  Seran missions principals del responsable de l’Agrupació: 
  

a) La coordinació interna del personal i les operacions del servei, seguint les 
instruccions formulades pel Servei Municipal de Protecció Civil. 

b) La coordinació operativa amb els responsables dels serveis amb els qui es 
col·labori. 

c) Vetllar pel bon funcionament de l’Agrupació. 
d) Estar informat de les incidències que afectin l’Agrupació o als seus membres i 

donar-ne compte immediatament al Servei Municipal de Protecció Civil si 
s’escau. 

e) Fer les adscripcions concretes en els serveis que s’hagin de desenvolupar 
seguint els criteris establerts en el present reglament. 

 
Art.29º.- 

1) L’Alcalde o els Regidors en els qui delegui, podran emetre les directrius 
necessàries per el desenvolupament del present reglament. 
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2) El Servei Municipal de Protecció Civil formularà les propostes relatives a les 
instruccions i ordres de servei necessàries pel bon funcionament de 
l’Agrupació. 

3) L’estructura bàsica recollida en l’Art.24  podrà ser modificada quan calgui, 
mitjançant una resolució de l’Alcaldia. 

 
Art.30º.-  Les reunions o assemblees ordinàries, es faran com a mínim un cop al mes. Les 

reunions o assemblees extraordinàries, es portaran a terme quan les 
circumstancies ho dictaminin, quan la superioritat o cregui convenient, o be quan 
ho sol·liciti un nombre de membres de l’Agrupació que representi, pel cap baix, 
un deu per cent de la totalitat, en aquest últim cas, ho farà dins d’un període de 
temps no superior a vint dies. 

 
Art.31º.- La convocatòria per les reunions o assemblees es farà, com a mínim, amb una   
 setmana de temps, i es comunicarà als interessats per telèfon. 
 
Art.32º.-  Les reunions o assemblees ordinàries podran ser presidides pel Regidor de 

Territori, aquest podrà delegar la presidència en el Cap de l’Agrupació. Les 
reunions o assemblees extraordinàries seran presidides per el President o en la 
seva absència per el Regidor en qui delegui. 

 
Art.33º.-  En totes les reunions es redactarà una acta que recollirà l’ordre del dia tractat, els 

assentiments i absents, un extracte de les deliberacions i els acords que s’hagin 
adoptat,  i serà signada pel responsable que presideixi la sessió. 

 
 
SECCIO 2ª:  EL VESTUARI I ELS DISTINTIUS 
 
Art.34º.- El vestuari i els distintius que utilitzin els membres en actiu de l’Agrupació es 

regiran per allò que estableix l’annex d’aquest reglament, el contingut del qual 
podrà ser modificat, en cas que sigui necessari, per resolució de l’Alcaldia i 
s’adaptarà a les normes i criteris oficials que puguin existir al respecte, referits al 
voluntariat de Protecció Civil. 

 
SECCIO 3ª:  LA SITUACIO DEL VOLUNTARIS/ÀRIES. 
 
Art.35º.- La vinculació dels voluntaris amb l’Ajuntament no te cap caràcter de relació 

laboral o administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària per a la 
prestació de serveis de manera gratuïta i altruista, com a mitja de realització 
d’accions humanitàries i de solidaritat social que constitueixin el fonament de les 
realitzacions de bon veïnatge. 

 
Art.36º.- Independentment de lo exposat en els Art. 6 i 7  del present reglament, podran 

incorporar-se a l’Agrupació com a col·laboradors en missions d’orientació, 
assessorament i assistència tècnica, tots aquells ciutadans amb formació i 
experiència suficient en l’exercici professional amb alguna de les activitats del 
servei de Protecció Civil. 

 
Art.37º.- Els voluntaris podran trobar-se en situació d’actiu o reserva. Pasaran a la situació 

de reserva en els supòsits següents: 
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a) Absència per un temps superior a tres mesos, per motius justificats i 
oportunament comunicada a l’Agrupació. 

b) Embaràs, atenció a la família o malaltia. 
c) Existència de raons organitzatives que facin necessària la reestructuració 

dels efectius de l’Agrupació. 
d) Existències de raons atenyent a la condició física, personal o professional del 

voluntari, que puguin condicionar la seva aportació a l’Agrupació. 
e) A petició de l’interessat i per motius degudament justificats. 

 
Art.40º.-   

1) Els voluntaris en situació de reserva quedaran eximits de les obligacions 
directament inherents a la situació d’activitat, excepte, si la situació ho 
requerís, de les recollides en l’Art. 18 paràgraf 1 i 2. 

2) El pas d’un voluntari a la situació de reserva l’obliga al lliurament de la 
documentació, el vestuari, els distintius i els equips que li hagin estat confiats 
per la seva condició de voluntari de Protecció Civil en actiu. 

 
 
Art.41º.- Cada voluntari disposarà d’una fitxa individual on s’hi anotaran els serveis 

realitzats, les sancions, les distincions i altres circumstancies o les incidències 
que calgui. 

 
Art.42º.- La pèrdua de la condició de voluntari es produirà per alguna de les causes 

següents: 
 

a) A petició de l’interessat. 
b) Per defunció. 
c) Per declaració d’incapacitat. 
d) Per deixar de complir alguns del requisits necessaris per a l’adquisició de la 

condició de voluntari i continguts en aquest reglament. 
e) Per incompareixença per un temps igual o superiors a tres mesos sense 

causa justificada. 
f) Per incompliment injustificat dels serveis mínims establerts en l’Art. 39.  
g) Per qualsevol altre causa estipulada en el present reglament i en la legislació 

aplicable. 
 
Art.43º.-  
 

1) Llevat dels casos expressats als punts a) i b)  de l’article anterior, amb 
caràcter previ a la resolució per la qual es declari extingida la condició de 
voluntari, es donarà audiència a l’interessat si així ho desitja. 

2) Acordada la baixa i notificada a l’interessat, aquell procedirà a la immediata 
entrega del documents acreditatius, distintius, uniformes i qualsevol altre 
material que li hagués estat adjudicat per l’Agrupació. 

3) A petició de l’interessat, es lliurarà un certificat en el que s’hi faran constar els 
serveis prestats a l’Agrupació, i la causa de la baixa. 

 
CAPITOL IV 
REGIM ECONOMIC 
 
Art.44º.- Aquesta associació no te patrimoni fundacional. 
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Art.45º.- El pressupost anual de l’Agrupació, serà el que dictaminin els estaments 

superiors que la financin. 
 
Art.46º.- Els recursos econòmics de l’Agrupació es nodriran de: 

a) Les subvencions oficials o particulars. 
b) Les donacions o altres ingressos voluntaris que es puguin obtenir. 

 
Art.47º.-  

1) L’Agrupació donarà compte detallada de les despeses efectuats. 
2) L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el dia 31 de 

Desembre. 
 

CAPITOL V 
LA FORMACIO 
 
Art.48º.- La formació dels voluntaris serà de dos tipus: basic i especifica. 
 
Art.49º.- Serà objecte de la formació bàsica, l’assoliment per part del aspirants a 

voluntaris, d’uns nivells de coneixements mínims referits a la Protecció Civil, on 
hauran d’estar recollits, el coneixement del pla territorial del municipi i d’altres 
que l’afectin. La supeditació de les activitats de formació bàsica, serà el requisit 
previ com a nomenament com a voluntari. 

 
Art.50º.- Serà objecte de formació especifica, el perfeccionament de voluntaris actius, en 

aspectes concrets, relacionats a les activitats de diversa mena encomanades a 
millorar la preparació i els coneixements dels voluntaris. 

 
Art.51º.- En el si de l’Agrupació es crearà una biblioteca que servirà de font de consulta 

per al personal de l’Agrupació. 
 
CAPITOL VI 
RECOMPENSES I SANCIONS 
 
Art.52º.-  Les conductes dels components de l’Agrupació podran ser valorades: es 

distingiran les meritòries i es sancionaran les infraccions, de conformitat amb el 
present reglament i d’acord amb el que dictin les Lleis vigents. 

 
Art.53º.- L’acció meritòria que suposi un nivell de dedicació superior als deures ordinaris, 

podrà ser recompensada a proposta del Regidor de Territori, mitjançant 
reconeixement públic decretat per l’Alcaldia. Així mateix, l’Alcalde podrà formular 
una proposta per a la concessió de la Medalla de la Protecció Civil, creada per 
Ordre del 24 d’abril del 1982 , o altres distintius que correspongui atorgar a 
l’Ajuntament o altres Administracions publiques, per actes d’aquesta naturalesa. 

 
Art.54º.-  

1) Les infraccions del present reglament seran sancionades per l’Alcaldia o el 
Regidor de Territori prèvia tramitació de l’expedient corresponent, amb 
l’audiència de l’interessat. 

2) La instrucció de l’expedient correspondrà al qualsevol membre del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
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3) Les infraccions podran ser considerades: lleus, greus o molt greus. 
 
 
Art.55º.- Es consideren faltes lleus, i seran sancionades amb advertència o suspensió fins 

a un mes, en atenció a les circumstancies que concorrin, les següents: 
a) La negligència en la conservació i el manteniment de l’equip i el material que 

el voluntari tingui al seu càrrec en el compliment de les missions 
encomanades. 

b) La desobediència als responsables del servei, sempre que no suposi 
maltractament de paraula o obra, i no afecti al servei. 

c) Les demes infraccions o omissions, amb caràcter lleu, al present Estatut, en 
especial a l’establert a l’Art. 21.  

 
Art.56º.-  Es consideren faltes greus, i seran sancionades amb suspensió d’un a sis mesos 

en atenció a les circumstancies que concorrin, les següents: 
a) L’acumulació de tres faltes lleus. 
b) La negativa sense causa al compliment de les missions encomanades. 
c) L’ús fora dels actes propis del servei, de la identificació, vestuari, distintius 

material o equips en general propis de l’Agrupació. 
d) El deteriorament o la pèrdua, per negligència, de l’equip, el material, els bens 

o documents dels servei al seu càrrec o custodia. 
e) L’omissió o el incompliment del que determina el present reglament i, en 

particular de l’Art. 17 i Art. 18.3.  
 
Art.57º.- Es consideren faltes molt greus, seran sancionades amb l’expulsió de 

l’Agrupació, en atenció a les circumstancies que concorrin, les següents: 
a) L’acumulació de tres faltes greus. 
b) Deixar de complir, sense causa justificada, les exigències del servei i, en 

particular, les obligacions establertes en l’Art. 18.1.  
c) Observar mala conducta de manera habitual,  publica o privadament. 
d) Utilitzar les identificacions, els distintius o els elements en general, de 

l’Agrupació per el profit personal o per la comissió d’un acte delictiu o dolos. 
e) L’agressió de paraula o obra a qualsevol altre membre del servei o qualsevol 

ciutadà. 
f) Haver estat condemnat per algun acte delictiu. 
g) La negativa a complir les sancions que li hagin estat imposades. 
h) L’abús en el consum de begudes alcohòliques o substancies estupefaents 

durant el servei, o llur ingerència de manera habitual publica o privadament. 
 
Art.58º.- En la graduació de les sancions, es tindran en compte els criteris següents: 

1) Repercussió de la infracció en el servei o l’activitat. 
2) Repercussió de la infracció sobre la imatge o el prestigi de l’Agrupació. 
3) Repercussió de la infracció sobre altres persones. 
4) Intencionalitat. 
5) Interès pel servei i respecte a les normes de l’Agrupació. 
 

CAPITOL VII 
NORMATIVA APLICABLE 
 
Art.59º.- L’Agrupació estarà sotmesa en l’exercici de les seves funcions a: 

a) La normativa legal autonòmica o estatal aplicable i plans de Protecció Civil. 



          

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/08/270 04 63/68 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

 

b) El present Estatut i la resta de la normativa Municipal. 
c) Les normes, instruccions o ordres de servei que es formulin pel 

desplegament o la complementació d’aquest reglament. 

 
 
DISPOSICIO FINAL 
 
1ª .- Per l’Alcaldia, es dictaran les instruccions i directrius que siguin necessàries per el bon 

desenvolupament i aplicació del present Estatut. 
2ª .- El present Estatut entrarà en vigor una vegad a publicat l’acord de creació i 

aprovació del present estatut en el BOP. 
 
 
DISPOSICIO TRANSITORIA 
 
El contingut d’aquest Estatut es considera provisional i, en conseqüència, s’adaptarà a les 
normes referents a la Protecció Civil, que les Lleis regulin o dictin en el seu dia, d’acord i 
en conformitat amb lo establert en l’Art. 30 , paràgrafs 3 i 4 de la Constitució, i en tot cas, 
per altres disposicions de caràcter general dels organismes competents. 
 
 
 
ANNEX 
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Intervencions: 
Sra. Berdusan: es queixa que una de les obligacions dels voluntaris sigui mantenir una 
bona imatge pública i privada, en quant a la pública es molt subjectiu i en quant a la 
privada és agosarat. 
Sr. Alcalde:  declara que no ho havia vist, que es un model estàndard per tot Catalunya 
que ha estat adaptat al municipi. Lo que es pretén que es donin bona imatge, a l’igual que 
els regidors, que ha de procurar també donar bona imatge. 
Sr. Menéndez:  no hi ha cap de la guàrdia municipal, s’ha de revisar. A més, s’ha de 
preveure una partida de despeses per a vehicle, uniformes... sinó pot quedar frustrat. 
Sr. Alcalde:  més frustrat es van quedar el promotors, quan li van oferir constituir 
l’agrupació de voluntaris i vostè no els va fer ni cas. 
Sr. Menéndez:  un cos de protecció civil ha de tenir el seu equipament. 
Sr. Alcalde: la guàrdia municipal ha costat molt diners, i ara no podem gastar més, no es 
pot passar de no tenir res a tenir-ho tot. 
 
Sense més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant 
aprovada per UNANIMITAT. 
 

8. APROVAR, SI S’ESCAU, MODIFICAR EL DIA DE LA CELE BRACIÓ DE LES 
SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL C/08/280. 

 
De conformitat amb l’article 37.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
el passat 16 de juny de 2007 es va procedir a constituir la nova Corporació. 
 
Atenent a l’article 38.1 de el esmentat text legal, i exercint la potestat d’autoorganització 
conferida per l’article 4.1. a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l’article 20.1. b) de la mateixa llei, el Ple municipal va aprovar en sessió 
extraordinària de data 28 de juny de 2007  la creació de la Junta de Govern Local, com a 
òrgan de govern col·legiat, integrat per l’alcalde, que actua com a President, i de tres 
regidors de l’equip de govern, que actuen com a vocals.  
 
D’acord amb l’article 46.1 Llei 7/1985, el Ple municipal va acordar que la Junta de Govern 
Local tingués periodicitat quinzenal, amb sessions els primers i tercers dijous de cada mes 
no festius, a les 18:30 h, que posteriorment va passar a tenir una periodicitat setmanal per 
acord del Ple de 13 de març de 2008. En data 29 de maig de enguany el Ple va acordar 
variar el dia de celebració, passant del dijous al dimecres. 
Actualment, l’equip de govern, considera, per qüestions organitzatives, variar el dia de 
celebració de la junta de govern, del dimecres al dijous. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.- Aprovar modificar el dia de celebració de la Junta de Govern Local que queda 
fixada els dijous de cada setmana a les 18:00h 
 
 
 
Intervencions:  
Sr. Menéndez: ens abstindrem perquè son qüestions organitzatives. 
Sr. Alcalde:  ho modifiquem doncs els dimecres el Secretari està fent un màster del que 
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ens beneficiarem tots. 
 
Sense més intervencions, el Sr. Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant 
aprovada per MAJORIA ABSOLUTA (6 vots a favor del grup CiU i ICV  i 5 abstencions 
del grup PSC). 
 
 

9. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA  JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

 
Es dona compte a l’òrgan plenari les actes de la junta de govern local de data: 

� 23 juliol 2008. 
� 30 de juliol 2008 
� 3 de setembre 2008. 
� 10 de setembre 2008. 
� 17 de setembre 2008 

 
 

10. PRECS I PREGUNTES. 
 
10.1 
Sr. Santalla:  referint-se a l’obra del tancament del camp de futbol, declara que no 
correspon el que s’està executant amb el establert a la memòria valorada. VECOSA i 
CJAM van ofertar segons un mur de 30 cm d’ample i ROACSA de 20 cm. Alguna cosa 
estranya passa. 
Sr. Acosta:  es va agafar l’oferta més econòmica que era la de ROACSA i tots van rebre el 
mateix tracte. 
Sr. Santalla:  però la memòria valorada contava amb un mur de 30 cm. 
Sr. Menéndez:  tots s’han de regi per la memòria valorada. 
Sr. Santalla:  ROACSA no s’ajusta a la memòria valorada. 
Sr. Alcalde:  val més fer coses i que el critiquin que no, no fer res. Com estava el camp de 
futbol i com està ara? No s’havia fet res en 20 anys. 
 
10.2  
Sr. Menéndez:  en el camí vell de a Llorenç, el mur encara no s’ha retirat. Perquè? 
 
 
10.3. 
Sr. Santalla:  es va aprovar la certificació última de les obres de Boscos i sorprenentment 
una setmana més tard es modifica el projecte d’urbanització. 
Sr. Alcalde:  a partir que s’adjudica una obra, el que dirigeix i és responsable exclusiu és el 
director de l’obra. T’invito a que vinguis quan estigui l’enginyer i així t’ho explicarà. 
Sr. Santalla:  els veïns tenen que pagar una factura de 310.000 euros que creu que està 
malament, no creu en les justificacions del tècnic de l’obra. 
Sr. Alcalde:  invita a que aquestes preguntes es plantegin al l’enginyer. 
Sr. Santalla:  s’han instal·lat unes lluminàries més barates segons preu de venda al públic 
però que han costat més cares i que a més consumeixen més. Hauríeu de mirar per els 
vostres veïns. 
Sr. Alcalde:  contesta que què li explicaran a ell, que també és veí i també ha de pagar. 
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10.4 
Sr. Suárez: prega que es faci, tal i com es va quedar, un reglament d’organització i que en 
el proper Ple es pugui presentar. 
 
10.5 
Sr. Avelino:  demana que contesti a les preguntes de l’acta anterior. 
Sr. Alcade:  demana quines son, no me’n recordo de les preguntes. 
 
 
10.6 
Pregunta 4.8 acta 18-09-08 Sr. Menéndez:  la riera està des de juliol molt bruta i no pot 
circular l’aigua. 
Sr. Inglada:  contesta que ara ja està net. 
Sr. Alcalde:  declara que ells no son tan ràpids com el Sr. Menéndez. 
 
10.7 
Referent a la pregunta 4.9 acta 18-09-08 Sr. Menénd ez: sembla que no estan pagades 
les obres del soterrament de les línies elèctriques de l’escola, Sr. Menéndez pensava que 
estaven pagades. 
Sr. Alcalde:  dirigint-se al Sr. Menéndez: vostè va dir que havia deixat pagat 80.000 euros 
per fer aquestes obres, i no es veritat, que ho demostri. 
Sr. Menéndez:  declara que no demostrarà res. 
 
10.8 
Referent a la pregunta 4.13 acta 18-09-08 Sr.Menénd ez: es va fer un conveni per poder 
doblar els equipaments de l’escola i no s’ha fet. 
Sra. Figueras : ara s’està recolzant a l’escola com mai s’havia fet. 
Sr. Alcalde:  quan varem arribar no hi havia ni bidell, ni aparcament i ara sí. 
Sr. Inglada:  varem creure que seria bo fer un aparcament i arreglar la part del darrera de 
l’escola perquè hi havia bandalisme, grades trencades... 
 
 
10.9 
Sr. Menéndez : qui assumirà la factura de 22.000 euros per reparar les canonades d’aigua 
trencades per les obres de Boscos? 
 
10.10 
Sr. Menéndez : les plataformes reductores de la Avda. Marta Mata, s’hauran de treure per 
ser il·legals en un futur? 
Sr. Acalde:  contesta que no hi ha normativa que no digui i que il·legal és les instal·lacions 
Pros que son de la seva època i on passen cada dia camions. 
A més les obres no han costat res a l’Ajuntament, ho ha costejat Àrids Catalunya i no l’hem 
pagat ni un “menú”. Quan executin el pla parcial hauran de trencar-ho tot per instal·lar els 
serveis. 
Sr. Santalla:  pregunta que quan ha costat el projecte. 
Sr. Alcalde:  contesta que res, que tot ho ha pagat Àrids Catalunya. 
Sr. Menéndez:  declara que els empresaris no van regalant obres. 
Sr. Alcalde:  declara que un dia va passar per la Avda Marta Mata i va preguntar de qui 
eren els terrenys, va contactar amb Àrids Catalunya per eixamplar la Avda i que mai 
s’havia plantejat l’antic equip de govern fer aquesta millora. 
Sr. Alcalde:  declara que reconeix que son mals governants i que continua amb mentires.   
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10.11 
Sr. Menéndez: pregunta si el Logis Penedès, portarà atur tal i com ha afirmat el Sr. 
Alcalde en l’últim butlletí oficial. L’Ajuntament de Santa Perpetua de Moguda diu que el 
CIM del Vallés està sent un coixí contra l’atur de la zona. 
Sr. Alcalde: el Logis farà minvar la qualitat de vida, passaran 10.000 camions i el Secretari 
de.................... ha declarat que no s’ha fet un estudi de mobilitat. El Logis crearà més atur 
per el efecte crida, tothom voldrà venir aquí i els llocs de treball no ho absorbirà. El que 
falta és un bon mercat i empreses ben col·locades que aportin diner al municipi. 
 
10.12 
Sr. Menéndez:  respecte acabats a l’escola, en cas que no ho pagui Educació, ho ha de 
pagar l’Ajuntament. 
Sr. Alcalde:  demana al Sr. Menéndez que li pregunti al Sr. Director de l’escola com estava 
i com està la mateixa. 
 
10.13 
Sr. Alcalde : declara que s’han trobat amb factures pendents de pagament des de 2002, de 
SOREA, Fomento, Endesa i Ecobp per valor de 89.000 euros que sumat als 80.000 que 
diu que va deixar pagats per fer el soterraments de les línies elèctriques de l’escola fa un 
total de trenta milions de pessetes. 
Sr. Menéndez : respon que ho paguin amb l’1.5000.000 d’euros de romanent que el 
anterior equip de govern va deixar. 
 
10.14 
Sr. Menéndez:  reclama que en les factures dels dinars o sopars es posi qui ha assistit,  
per més informació, abans es feia. 
Sr. Alcalde:  respon que com a la factura d’un àpat de marisc a Vilanova i la Geltrú, per 
celebrar el conveni amb la veïna del costat de l’Ajuntament. 
Sr. Menéndez:  declara que no li agrada el marisc. 
Sr. Alcalde:  declara que la veïna diu que el Sr. Menéndez la va enganyar. 
 
10.5 
Sr. Menéndez:  declara que l’aigua de Banyeres duplica els “DDT”, segons el que diu una 
persona que col·labora amb l’Ajuntament en temes medioambientals i que la setmana 
passada es perdia molta aigua pel camí del Corral d’en Beina 
Sr. Alcalde:  respon que la herència es tan gran que no arriben a tot. 
Sr. Solé: es perd aigua perquè varem patir un trencada d’una vàlvula. 
Sra. Ribosa:  en la reunió de Medi Ambient............... 
Sra. Berdusan:  es queixa que no van ser invitats. 
Sr. Inglada: l’aigua de l’aixeta està garantida, la dels pous pot tenir DDT o nitrats. 
 
10.6 
Sr. Menéndez : exposa textualment: 
“L'Ajuntament de Banyeres del Penedés ha comunicat a l'lnstitut Catalá del Sól la necessitat de 
realitzar una série d'obres que garanteixin el subrninistrament d'aigua potable d'aquests 
sectors, i que consisteixen en: 

•         Perforació per a la localització d'aigua.  
•         Realització d'un pou per a l'extracció d'aigua.  
•         Conducció d'aigua fins a dipósit municipal.  
•         Subministrament eléctric per al bombament de les ai gües.  
•         Equipament del pou.  
•         Construcció de dipósit municipal.  
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repercutint a I'institut Catalá del Sál l'import única i exclusivament imputable al subsector 6 del 
sector S-1 Camí de l'Arboç, resultant un total de 196.238,78 Euros , més I'IVA corresponent. 
Resulta que hasta la fecha y despues de 6 meses esto está parado : 

No han presentado ninguna modificación de crédito al Pressupost Municipal que incluya los 
196.238 € o el resto de lo que quede de las obras que ha hecho Incasol. 

• ¿Porque no las hacen? Si son obras necesarias.  

• ¿Todo ese dinero irá al saco de l'Ajuntament y luego veremos?. ¿Es lo que 
pretenden?. “  

10.7. 
Sr. Menéndez:  com està la parada d’autobús als Boscos? 
Sra. Figueras:  autocars Poch va informar desfavorablement. 
Sr. Alcalde:  s’ha de fer un estudi i ha de ser rentable perquè ho paguem tots. 
 
 
El Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 22:50 hores, donant fe de tot allò, jo el Secretari 
que certifico. 
 
 
Banyeres del Penedès, 20 de novembre de 2008. 
 
 
 
 
 
Josep Maria Abril i Palacios      Joan Manel Ferrera 
Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès   Secretari 
 
 
 
 
 


